
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. 3/16 

zo zasadnutia  výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 
23.05.2016 

 

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 : Gregáň Miroslav st. 

Program : 1. Kontrola plnenia úloh 

2. Organizačné otázky – informácie 

3. Informácia odboru čistoty vôd 

  4. Kontrola plánu hlavných úloh 

  5. Rôzne 

Priebeh zasadnutia : 

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

členov výboru a hosťa. Konštatoval, že výbor je uznášania schopný.  

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 : október 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 : jún 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. 07/16 – zabezpečiť brigádnicky náter fasády RD. 

Zodpovedá : Sabo Marián                    Termín : jún 2016  

    Splnené úlohy :  15/15, 06/16, 9/16 

Zrušené úlohy : 08/16 ( vápno ostane uskladnené v garáži ), 16/15 a 17/15 ( obsiah-

nutá v úlohe 01/16 ). 

Bod 2 : Organizačné otázky - informácie 

  Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály : 

- žiadosť o vydanie stanoviska k územnému konaniu a stavebnému povoleniu vý-

stavby jazierka v k.ú. Párnica, 

Bod  3 : Informácia odboru čistoty vôd 

 Vedúci odboru čistoty vôd informoval výbor o výsledkoch šetrenia podnetov vo veci 

nepovolenej stavebnej činnosti v k.ú. Párnica ( podnet bol neopodstatnený ). Informo-



val o kontrole zameranej na čistotu stanovíšť v Párnici ( stanovištia sú čisté, bez od-

padkov ). Informoval o nových podnetoch k vytekaniu hnojovky v k.ú. Párnica a Bzi-

ny. Hospodár p. Šumský navrhol odobrať vzorku vody z jazera č. 1 a budúceho rervíru  

ChaP ( cena za dve vzorky cca 100 Eur ). 

Bod  4 : Kontrola plánu hlavných úloh 

Predseda p. Sabo Marián vyhodnotil plnenie plánu hlavných úloh a konštatoval, že 

úlohy sa plnia priebežne. 

Bod  5 : Rôzne 

- p. Mazalán Ján spoločne s ostatnými členmi výboru prediskutoval požiadavku p. 

Prílepka na usporiadanie preteku detí s termínom konania 03.jún 2016 na r. 3-4170 

v Párnici, výbor s usporiadaním preteku súhlasí a zabezpečí za organizáciu garan-

ta, 

- poukázal na nefunkčný rybochod pri MVE na Jasenovskom potoku, 

- p. Púčik Jozef informoval výbor o priebehu a výsledkoch preteku „ Májový ka-

por“, na ktorom sa zúčastnilo 52 dvojíc, 

- požiadal výbor o schválenie finančnej čiastky vo výške 200 Eur, ako príspevok 

na pretekársku činnosť feedrového družstva v II.lige LRU – Feeder,  

- informoval o úspechoch našich muškárov v postupových súťažiach LRU – Mu-

cha, 

- informoval o účasti Mišky Kosmeľovej v lige žien LRU – Plávaná, ktorá sa us-

kutočnila v Považskej Bystrici ( 2x 4. miesto ), 

-  p. Gregáň Miroslav st.  informoval o umiestnení troch družstiev z MO SRZ Dol-

ný Kubín v preteku Oravská liga v LRU – Plávaná ( 5.,8. a 9.miesto ), ako aj 

o účasti našich členov na Celooravských pretekoch v LRU – Plávaná, 

- p. Hubinák Martin upozornil vedúceho odboru športovej činnosti na nutnosť po-

užívania podložky pri vážení( meraní ) rýb na rybárskych pretekoch a žiadal zjed-

nanie nápravy,  

- navrhol usporiadať preteky Oravská liga v LRU – Plávaná každý rok v inej MO   

SRZ ( Námestovo, Trstená, Dolný Kubín ), 

- opätovne požiadal výbor o podporu pre vytvorenie stránky MO SRZ Dolný Ku-

bín na facebooku ( návrh nebol výborom podporený ),   

-  p. Bjel Peter informoval o dobrom hospodárení Slovryb a.s. a o navýšení divi-

dend, 

 - v súvislosti s nízkymi úlovkami PP v roku 2015 na člena, ktorému bolo vydané 

povolenie na vody lipňové, navrhol zvýšenie zarybnenia u pstruha dúhového ( as-

poň 10 mierových rýb na vydané povolenie ), 

- p. Šumský Anton nesúhlasil s názorom p. Bjela na zvýšené zarybnenie pstruhom 

dúhovým a nízke úlovky PP vysvetlil športovým správaním loviacich, ktorí si túto 

rybu neprisvojili, 

 - navrhol riešiť požadované prietoky s prevádzkovateľom MVE v čase neresu 

a cez príslušný odbor Okresného úradu ŽP, 

 - informoval výbor o zarybnení násadou hlavátky, kapra, PP a Li, 

 - informoval výbor o nutnosti opravy zdrže pod železničným priecestím ( rúra up-

chatá a regulácia hladiny nefunkčná ),  

-  p. Ďurkovič Dušan informoval o potrebe rekonštrukcie odberného objektu vody 

pre rybničné hospodárstvo vo Vyšnom Kubíne a oprave jeho oplotenia,  

 - informoval o oprave rebríkov na hangároch 1 a 2 vo Vyšnom Kubíne, 

-  p. Macík Jozef upozornil na postup pri organizovaní detských pretekov do budúc-

na v súvislosti so žiadosťou p. Prílepka ( včas požiadať a zapracovať do plánu 

športovej činnosti ),  



- p. Sabo Marián informoval výbor o projekte obce Párnica, ktorý je zameraný na 

vytvorenie náučného chodníka vrátane osadenia odpadkových košov, lavičiek 

a mostíkov cez vodu v časti odstavené rameno rieky Orava. 

Výbor schvaľuje :  

- finančnú čiastku 200 Eur, ako príspevok na pretekársku činnosť feedrového druž-

stva v II.lige LRU, 

- preplatenie cestovných náhrad Miške Kosmeľovej za účasť na II. lige žien, 

- podporu projektu obce Párnica vybudovať náučný chodník vrátane osadenia od-

padkových košov, lavičiek a mostíkov cez vodu v časti odstavené rameno rieky 

Orava, 

- požiadavku p. Prílepka na usporiadanie preteku detí s termínom konania 03.jún 

2016 na r. 3-4170 v Párnici. 

 

Prijaté úlohy : 

- úloha č. 10/16 –osloviť vodohospodársky podnik za účelom rekonštrukcie zdrže v Párnici 

a odberného objektu vo Vyšnom Kubíne. 

Zodpovedá : Kosmeľ, Ďurkovič                   Termín : jún 2016  

- úloha č. 11/16 – zabezpečiť za organizáciu garanta detského preteku na 03.06.2016 ( Párni-

ca ). 

Zodpovedá : Šumský, Macík                  Termín : 03.06.2016  

- úloha č. 12/16 – vypracovať súhlasné stanovisko k zámeru žiadateľa - výstavba jazierka 

v k.ú. Párnica. (jazierko v súkromnom areáli pri Zázrivke) 

Zodpovedá : Sabo                      Termín : máj 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       

 

 


