
 

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. 01/17 

zo zasadnutia  výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 
20.03.2017 

 

Prítomní :  Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav, Šumský Anton, Bjel Peter, Púčik Jozef, 

Dutková Milada, Mazalán Ján, Vajdulák Leonard, Macík Jozef, Hubinák 

Martin, Ďurkovič Dušan 

Hosť : Prílepok Roman 

Program : 1. Kontrola plnenia úloh 

  2. Organizačné otázky - informácie 

3. Zhodnotenie priebehu ČS 

4. Schválenie plánu zasadnutí výboru 

  5. Príprava školenia nových členov  

  6. 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 
Splnené úlohy : 24/16, 25/16, 26/16 

Bod 2 : Organizačné otázky - informácie 

  Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály : 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2017 a 2018 p. Hubináka Adriána ( r. 1998 ), 

- žiadosť o prestup z MO SRZ Dunajská Lužná do MO SRZ Dolný Kubín p. Janče-

ka Lukáša ( r. 2000 ), 

- žiadosť o prestup z MO SRZ Ružomberok do MO SRZ Dolný Kubín p. Kurnotu 

Romana ( r. 1978 ), 

- žiadosť o podanie správy OR PZ v Dolnom Kubíne k podozreniu z prečinu pyt-

liactva , 

- žiadosť o usporiadanie detských rybárskych pretekov p. Prílepku Romana. 

Bod  3 : Zhodnotenie priebehu ČS 

 Predseda MO SRZ p. Sabo Marián vyhodnotil priebeh ČS ako korektný zo strany ve-

denia schôdze, ale aj zo strany príspevkov, návrhov a podnetov diskutujúcich. Podrob-

ne rozobral prijaté uznesenie ČS a členskou schôdzou uložené úlohy výboru. Uložil 

úlohu zverejniť závery ČS na webovej stránke MO a zaslať správu o konaní ČS na 

RADU MO SRZ Žilina. Informoval prítomných členov výboru o priebehu ČS v MO 

SRZ Námestove a Trstenej na ktorých sa osobne zúčastnil. 

Bod  4 : Schválenie plánu zasadnutí výboru 

Predseda MO predložil výboru na schválenie plán zasadnutí výboru, ktorý výbor jed-

nohlasne schválil. Uložil p. Mazalánovi Jánovi úlohu zverejniť plán zasadnutí výboru 

na webovej stránke MO. 

Bod  5 : Príprava školenia nových členov 

Školenie nových členov MO SRZ Dolný Kubín sa uskutočnia dňa 01.04.2017 v pries-

toroch školy OA  v čase od 8,00 hod. – do 16,00 hod.  a skúšky 05 a 07.4.2017 v RD. 

 



 

Bod  6 : Rôzne 

- p. Sabo Marián informoval výbor o rokovaní, ktoré prebehlo vo veci kolísania vodnej 

hladiny rieky Orava a o dohode zabezpečiť v mesiaci apríl, máj a jún prietok 10 -15 

m3 ( pre neres rýb, ak nenastane mimoriadna situácia ), 

- informoval o problematike čiernych stavieb ( chát a rybárskych prístreškov ) na bre-

hoch Oravskej priehrady a o snahách ochranárov prevziať jednu polovicu revíru pod 

svoje obhospodarovanie, 

- v súvislosti so žiadosťou o podanie správy OR PZ v Dolnom Kubíne k podozreniu 

z prečinu pytliactva, pripravil návrh odpovede, ktorú výbor prerokoval, 

- informoval o úmrtí dvoch členov MO SRZ p. Milana Zachara a p. Jána Hada ( vypla-

tiť pozostalým po 112 Eur z podporného fondu ),  

- informoval o priebehu konaní s p. Svitkom ( do troch týždňov bude vykonaný štátny 

stavebný dohľad ), 

- p. Púčik Jozef informoval o termínoch usporiadania preteku Oravská liga v plávanej a 

požiadal vedúcich družstiev o nahlásenie pretekárov pre štyri družstvá za MO SRZ 

Dolný Kubín, 

- navrhol zakúpiť súpravy na sedenie ( lavice a stoly ) pre potreby organizovania pre-

tekov, 

- p. Ďurkovič Dušan informoval výbor o vypilovaní drevín Slovenského vodohospo-

dárskym podnikom v toku potoka vo Vyšnom Kubíne ( kontrola 13 – 17.03.2017 ), 

- p. Hubinák Martin požiadal výbor o schválenie vydať bezplatné povolenie kaprové 

miestne pre vozičkára ŤZP p. Kurčinu Jozefa, 

- požiadal priznať odpustenie brigádnickej povinnosti pre ŤZP p. Tabačku Petra a Jána 

Lešku, 

-  p. Šumský Anton informoval výbor o zámere bakteriálne odbahniť časť kaprového 

revíru o výmere cca 600 m2 ( náklad do 500 Eur ), 

 - informoval sa o poplatkoch mladých rybárov za krúžky a navrhol ich preplatenie MO 

SRZ Dolný Kubín, 

 - požiadal výbor o priznanie brigád za prípravu trate na MS v LRU Mucha pre členov, 

ktorí sa do príprav v septembri zapoja, 

 - informoval o zámere odobrať vzorky vody z troch lokalít revíru 3-4170 v Párnici, 

 - požiadal o schválenie finančnej čiastky ( 50 Eur na materiál ) pre potrebu zhotovenia 

hniezd pre výter zubáča, 

 - navrhol brigádnicky zahradiť prepusť medzi vodnými plochami p. Svitka a starým 

ramenom z dôvodu možného šírenia chorôb, 

 - navrhol výboru zvážiť podať trestné oznámenie na p. Svitka za krádež rýb, 

 - poukázal na nezákonné oplotenie pozemku vlastníkom( neumožňuje výkon rybár-

skeho práva) v Párnici. 

Výbor schvaľuje : 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2017 a 2018 p. Hubináka Adriána ( r. 1998 ), 

- žiadosť o prestup z MO SRZ Dunajská Lužná do MO SRZ Dolný Kubín p. Janče-

ka Lukáša ( r. 2000 ), 

- žiadosť o prestup z MO SRZ Ružomberok do MO SRZ Dolný Kubín p. Kurnotu 

Romana ( r. 1978 ), 

- zaslanie správy OR PZ v Dolnom Kubíne k podozreniu z prečinu pytliactva , 

- žiadosť o usporiadanie detských rybárskych pretekov p. Prílepku Romana, 

- vyplatiť pozostalým po zomrelých členoch MO SRZ Dolný Kubín p. Jánovi Ha-

dovi a p. Milanovi Zacharovi z podporného fondu čiastku vo výške 112 Eur, 

- vydanie bezplatného povolenia  ( kaprové miestne ) pre vozičkára ŤZP p. Kurčinu 

Jozefa, 



 

-  odpustenie brigádnickej povinnosti pre ŤZP p. Tabačku Petra a Jána Lešku, 

-  vydanie bezplatného miestneho pstruhového povolenia pre p. Bjela Petra ( dovŕšenie 

veku 70 rokov ), 

-  finančnú čiastku vo výške 500 Eur na bakteriálne odbahnenie časti kaprových reví-

rov v Párnici ( cca 600 m2 ), 

-  finančnú čiastku  50 Eur na materiál pre potrebu zhotovenia hniezd pre výter zubáča, 

-  zakúpenie súprav na sedenie ( lavice a stoly ) pre potreby organizovania pretekov, 

 

Prijaté úlohy : 

- úloha č. 01/17 – vyplatiť pozostalým po zomrelých členoch MO SRZ Dolný Kubín p. Jáno-

vi Hadovi a p. Milanovi Zacharovi z podporného fondu čiastku vo výške 112 Eur. 

Zodpovedá :  Dutková Milada                  Termín : apríl 2017 

- úloha č. 02/17 – vykonať prieskum trhu na dodavateľa súprav na sedenie. 

Zodpovedá :  Púčik Jozef                   Termín : apríl 2017 

- úloha č. 03/17 – preveriť výšku a štruktúru poplatkov mladých rybárov za organizovanie 

krúžkov. 

Zodpovedá :  Vajdulák Leonard, Macík Jozef    Termín : apríl 2017 

 

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       

 

 


