
S L O V E N S K Ý   R Y B Á R S K Y   Z V Ä Z 

 MIESTNA   ORGANIZÁCIA   DOLNÝ   KUBÍN 

 
Z Á P I S N I C A    č. 2/16 

zo zasadnutia  výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 
18.04.2016 

 

Prítomní :  Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav, Ďurkovič Dušan, Šumský Anton, Hu-

binák Martin, Bjel Peter, Púčik Jozef, Vajdulák Leonard, Dutková Mila-

da, Mazalán Ján, Macík Jozef 

Hostia : Peter Janotík, Roman Škvarka, Chodák Jaroslav 

Program : 1. Kontrola plnenia úloh 

2. Organizačné otázky – informácie 

3. Schválenie plánov práce odborov 

  4. Príprava pretekov 

  5. Rôzne 

Priebeh zasadnutia : 

Zasadnutie výboru otvoril predseda výboru p. Sabo Marián, ktorý privítal prítomných 

členov výboru a konštatoval, že výbor je uznášania schopný. Púčik Jozef informoval 

výbor o rokovaní spoločnosti Tyrapol,spol. s.r.o. na obecnom úrade v Párnici na kto-

rom sa za MO SRZ zúčastnil. Ich zámerom je rozparcelovať a odpredať pozemky 

v ich vlastníctve za účelom výstavby rekreačných objektov. Prítomní Peter Janotík 

a Roman Škvarka  predstavili výboru svoj zámer a dôvody prečo odkúpili od fyzic-

kých osôb cca 3 ha pozemkov pod vodnými plochami a vedľa nich v k.ú. Párnica. Po-

žiadali výbor o vyjadrenie k možnosti : 

 a) odkúpenia pozemkov, ktoré sú v ich vlastníctve organizáciou, 

 b) zámeny pozemkov v ich vlastníctve za rybničné hospodárstvo vo Vy-

nom Kubíne.  

Výbor ich vyzval na predloženie cenovej ponuky za m2 .   

Bod 1 : Kontrola plnenia úloh 
Trvajúce úlohy : 

- úloha č. 01/16 –spracovať podklady, ktoré budú slúžiť na vypracovanie „ Zásad pre 

obmeňovania členov MO SRZ Dolný Kubín “ ( brigádnická činnosť nad rámec povin-

ností, organizácia športových podujatí, činnosť rybárskej stráže, práca pre organizá-

ciu.... ). 

Zodpovedá : Vedúci odborov, výbor     Termín : 20.06.2016  

- úloha č. 02/16 –spracovať podklady pre dotknuté orgány a organizácie v súvislosti 

so schválenými revírmi ChaP členskou schôdzou 2016 a zvýšenou lovnou mierou 

lipňa v revíri Orava 1 na 40 cm. 

Zodpovedá : Šumský Anton                    Termín : 18.04.2016  

- úloha č. 03/16 – vždy pri nákupe násad urobiť prieskum trhu zameraný na cenu ná-

sady ( tri ponuky ), v prípade ak sa zakúpi násada drahšia ako bežne dostupná na trhu, 

treba priložiť k prieskumu trhu písomné zdôvodnenie ( kvalita násady, druhová prí-

buznosť, nespoľahlivá dodávka ..... ). 

Zodpovedá : Šumský Anton                    Termín : trvale  

- úloha č. 15/15 – posúdiť stav vodného rastlinstva na vodných plochách mechanicky 

ošetrených strojom TRUXOR, podľa výsledku zvážiť jeho opätovné objednanie. 



Zodpovedá : Šumský                  Termín : jar 2016 

 - úloha č. 16/15 – spracovať pravidlá výdaja bezplatných povolení na rybolov. 

 Zodpovedá : výbor MO SRZ                Termín : október 2016 

     - úloha č. 17/15 – vypracovať novú smernicu pre činnosť RS MO SRZ Dolný Kubín.  

Zodpovedá : Šumský                  Termín : apríl 2016  

Splnené úlohy :  04/16, 05/16 

Bod 2 : Organizačné otázky - informácie 

  Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály : 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2016 a 2017 p. Tibora a Kristiána Harmania-

ka, 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2016 a 2017 p. Miroslava Žufu Jána Daňku, 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2016 p. Stanislava Kobuša, 

- žiadosť na prerušenie členstva na roky 2016-2017 p. Ondreja Zelinu, 

- žiadosť na prerušenie členstva na roky 2016-2017 p. Mateja Kováča, 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2016 p. Antona Katreniaka, 

- žiadosť na prerušenie členstva na roky 2016-2017 p. Miroslava Benčíka, 

- žiadosť na prerušenie členstva na roky 2016-2017 p. Jurenu Jána, 

- žiadosť na prerušenie členstva na roky 2016-2017 p. Ivana Prčinu, 

- žiadosť na prerušenie členstva na roky 2016 p. Anton Kšenzuliaka, 

- Rozhodnutie OÚŽP Žilina – predĺženie činnosti – plavebný chodník pre plte v 

úseku rieky Orava z Hornej Lehoty do Oravského Podzámku ( výnimka zo zákona 

). 

Bod  3 : Schválenie plánov práce odborov 

 Vedúci odborov predložili výboru na pripomienkovanie plány práce na nasledujúce 

obdobie. Výbor po ich pripomienkovaní a doplnení predložené plány práce schválil. 

Bod  4 : Príprava pretekov 

Vedúci odboru p. Púčik Jozef  predložil výboru na schválenie propozície preteku dvo-

jíc „ Májový Kapor “ a požiadal výbor o schválenie finančnej čiastky vo výške 300 

Eur na ceny a občerstvenie na tento pretek. Informoval o termíne I. kola Oravskej ligy, 

ktoré sa uskutoční v Námestove za účasti dvoch plavačkových družstiev z MO SRZ 

Dolný Kubín a požiadal o schválenie finančnej čiastky vo výške 100 Eur na nákup 

krmiva pre tri kolá pretekov v LRU plávaná. Informoval výbor o usporiadaní preteku 

I. ligy Mucha na rieke Orava – jesenné kolo. Detské preteky sa uskutočnia 1.mája na 

jazere č.1. Propozície budú včas zverejnené na webovej stránke organizácie. 

Bod  5 : Rôzne 

- p. Mazalán Ján  požiadal o schválenie prerušenia členstva na roky 2016,2017 p.   

Ivanovi Prčinovi a Jánovi Jurenovi, 

- p. Chodák Jaroslav požiadal výbor o preplatenie nákladov na pohonné hmoty pre 

pracovný stroj potrebný pre opravu zdrže v Párnici vo výške 37,57 Eur a cestov-

ného príkazu na osobnú dopravu, 

p. Púčik Jozef informoval o požiadavke starostky obce Párnica odviezť vrecia 

s odpadom od kaprových revírov, 

- upozornil na stavebnú činnosť v blízkosti kaprových revírov v Párnici, požiadal 

p. Hubináka o zdokumentovanie a nahlásenie na príslušné orgány ( obec, OÚŽP ),  

- informoval o organizačnom zabezpečení preteku, ktorý sa uskutoční 07.05.2015 

v Párnici, 

- informoval o podnete, ktorý mu bol adresovaný od člena organizácie k zloveniu 

rýb elektrickým agregátom v lovných pstruhových revíroch organizácie, a opýtal 

sa hospodára p. Šumského na dôvody zlovenia rýb  a či bol dodržaný zákon o ry-

bárstve a vykonávacia vyhláška, 



- p. Šumský Anton vysvetlil výboru dôvody zlovenia pstruhových revírov ( mimo-

riadna situácia, nízky prietok vody v potokoch ) a informoval o počtoch zlovených 

rýb a o ich vysadení do nižších partií potokov a do rieky Orava, o zlovovaní bol in-

formovaný ichtyológ p. Richard Štencl, 

 - požiadal výbor o schválenie finančnej čiastky vo výške 30 Eur na nákup krmiva 

pre rozkrmenie rýb v kaprových revíroch ( za účelom zlepšenia zdravotného stavu 

obsádky rýb ), vysvetlil dôvody prečo sa neodporúča preliečenie prípravkom 

Rupín, 

 - informoval výbor o možnostiach získania sponzorstva pri nákupe cien na pretek 

Oravská muška od p. Bieneka Petra,  

 - informoval o ponuke p. Kupca vytlačiť rybársky spravodaj za priznanie brigád-

nickej povinnosti v danom roku ( o návrhu zabezpečiť tlač rybárskeho spravodaja 

za vyššie uvedených podmienok výbor hlasoval a návrh neprešiel z dôvodu, že p. 

Kupec neposkytuje komplexné služby potrebné pre prípravu a tlač spravodaja ),   

 - informoval výbor, že nehasené vápno, ktoré sa nestihlo aplikovať na ľad kapro-

vých revírov je uložené na vozíku organizácie v garáži pri RD, 

- p. Hubinák Martin upozornil na potrebu prehĺbenia starého ramena od bývalého 

závodu OFZ ( budúci revír ChaP ),  

- do diskusie ohľadom prehĺbenia sa zapojili viacerí členovia výboru, pričom kon-

štatovali, že strojné prehĺbenie má svoje riziká ( pohnutie kontaminovaných sedi-

mentov ), 

- požiadal výbor o podporu pre vytvorenie stránky MO SRZ Dolný Kubín na face-

booku ( návrh nebol výborom podporený ),   

-  p. Ďurkovič Dušan informoval o odovzdaní člna p. Chodákovi, ktorý ho prevzal, 

- informoval o zasypaní jám pred rybárskym domom ( RD ) štrkom a upozornil na 

potrebu natretia fasády RD farbou, ktorá bola sponzorsky zabezpečená, 

- požiadal o schválenie finančnej čiastky vo výške 150 Eur na objednanie stroja 

potrebného na zásyp jám a likvidáciu starého oplotenia na rybničnom hospodár-

stve vo Vyšnom Kubíne, 

-  p. Macík Jozef informoval o organizačnom zabezpečení preteku „ Detská non-

stopka “ a požiadal výbor o pomoc pri príprave trate, 

 - informoval výbor o zámere p. Romana Prílepka usporiadať pretek detí vo vlast-

nej réžii – výbor súhlasí za podmienky, že p. prílepok bude spoluorganizátorom 

preteku, pričom hlavným organizátorom bude MO SRZ Dolný Kubín.  

Výbor schvaľuje :  

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2016 a 2017 p. Tibora a Kristiána Harmania-

ka, 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2016 a 2017 p. Miroslava Žufu Jána Daňku, 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2016 p. Stanislava Kobuša, 

- žiadosť na prerušenie členstva na roky 2016-2017 p. Ondreja Zelinu, 

- žiadosť na prerušenie členstva na roky 2016-2017 p. Mateja Kováča, 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2016 p. Antona Katreniaka, 

- žiadosť na prerušenie členstva na roky 2016-2017 p. Miroslava Benčíka, 

- žiadosť na prerušenie členstva na roky 2016 p. Anton Kšenzuliaka, 

- žiadosť na prerušenie členstva na roky 2016-2017 p. Jurenu Jána, 

- žiadosť na prerušenie členstva na roky 2016-2017 p. Ivana Prčinu, 

- nových členov MO SRZ podľa priloženého zoznamu, 

- vydanie bezplatného miestneho povolenia na kaprové vody p. Dávidovi Kurčinovi 

za organizáciu pretekov detí, 



- vydanie bezplatného zväzového povolenia na vody lipňové pre p. Hubináka Marti-

na za vedenie webovej stránky MO SRZ, 

- vydanie bezplatného miestneho povolenia na vody lipňové pre p. Smoleňa Michala 

za brigádnickú činnosť nad rámec povinností, 

- vyplatenie podporného fondu pre rodinu pozostalých po dlhoročnom zomrelom 

členovi MO SRZ p. Prílepkovi Dušanovi vo výške 112 Eur, 

- preplatenie nákladov na pohonné hmoty pre pracovný stroj potrebný pre opravu 

zdrže v Párnici vo výške 37,57 Eur a cestovného príkazu na osobnú dopravu, 

- finančnú čiastku vo výške 30Eur na nákup krmiva pre rozkrmenie rýb v kaprových 

revíroch ( za účelom zlepšenia zdravotného stavu obsádky rýb ), 

- finančnú čiastku vo výške 150 Eur na objednanie stroja potrebného na zásyp jám 

a likvidáciu starého oplotenia na rybničnom hospodárstve vo Vyšnom Kubíne, 

- finančnú čiastku vo výške 250 Eur na organizačné zabezpečenie detských pretekov 

v Párnici, 

- finančnej čiastky vo výške 300 eur na ceny pre pretek dvojíc „ Májový Kapor “, 

- finančnej čiastky vo výške 100 Eur na nákup krmiva pre tri kolá pretekov v LRU 

plávaná. 

 

Prijaté úlohy : 

- úloha č. 06/16 –zverejniť propozície pretekov detí na webovej stránke organizácie. 

Zodpovedá : Macík, Mazalán                    Termín : okamžite  

- úloha č. 07/16 – zabezpečiť brigádnicky náter fasády RD. 

Zodpovedá : Sabo Marián                     Termín : jún 2016  

- úloha č. 08/16 – zabezpečiť bezpečné uloženie nehaseného vápna na rybničnom hospodár-

stve vo Vyšnom Kubíne. 

Zodpovedá : Šumský Anton                     Termín : apríl 2016  

- úloha č. 09/16 – zdokumentovať stavebnú činnosť pri kaprových revíroch v Párnici a zaslať 

podnet na príslušné orgány ( obec, OÚŽP ). 

Zodpovedá : Hubinák Martin                    Termín : apríl 2016  

 

Po vyčerpaní stanoveného programu predseda MO SR Dolný Kubín poďakoval prítomným za 

účasť a zasadnutie výboru ukončil. 

 

Zapísal a za správnosť zápisu zodpovedá tajomník MO p. Kosmeľ Miroslav. 

 

 Ing. Kosmeľ Miroslav     RNDr. Sabo Marián 

Tajomník MO SRZ     Predseda MO SRZ       

 

 


