
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. 9/17 

zo zasadnutia  výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 
21.12.2017 

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

Dutková Milada, Mazalán Ján, Ďurkovič Dušan, Hubinák Martin, 

Macík Jozef, Vajdulák Leonard 

Program : 1. Kontrola plnenia úloh 

  2. Organizačné otázky - informácie 

3. Plán zarybnenia na rok 2018 

4. Kontrola plnenia plánu hlavných úloh 

5. Príprava rozpočtu na rok 2018 

6. Správa KK   

7. Rôzne 

Priebeh zasadnutia : 

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

členov výboru a konštatoval, že výbor je uznášania schopný.  

Bod 1 : Kontrola plnenia úloh 
Trvajúce úlohy : 12/17, 11/17 

Splnené úlohy : 13/17 

Bod 2 : Organizačné otázky - informácie 

  Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály : 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2018 p. Karcola Karola, 

- žiadosť o zaradenie do zoznamu členov, ktorí poberajú starobný dôchodok na zá-

klade predloženého dokladu p. Jozefa Vyhnánka, 

- žiadosť p. Karola Balenta o vyjadrenie MO SRZ Dolný Kubín k plánovanej inves-

tičnej akcii ( výstavba skladovej a výrobnej haly ) vo Vyšnom Kubíne, 

- žiadosť RADY Žilina o zaslanie dokladov k poukázaniu prijatej 2% podielovej 

dani za rok 2016 (49.23 Eur ) na účet MO SRZ Dolný Kubín. 

Bod  3 : Plán zarybnenia na rok 2018 

 Hospodár organizácie p. Šumský Anton požiadal výbor o preloženie tohto bodu roko-

vania do programu nasledovného zasadania. 

 Bod 4 : Kontrola plnenia plánu hlavných úloh 

Predseda p. Sabo Marián prerokoval z výborom rozsah plnenia plánu hlavných úloh 

a konštatoval, že úlohy sú plnené výborom priebežne.  

Bod  5 : Príprava rozpočtu na rok 2018 

 Ekonóm p. Bjel Peter predložil výboru návrh rozpočtu na rok 2018 v príjmovej 

a výdavkovej časti na 85.800 Eur ( vyrovnaný rozpočet ). Informoval aj o plánovanej 

finančnej čiastke na zarybnenie pre rok 2018, ktorá by nemala presiahnuť sumu 

41.000 Eur. Informoval aj o vzájomnom vyúčtovaní záväzkov a pohľadávok medzi 

našou organizáciou a RADOU Žilina. 

   Bod  6 : Správa KK 

 Správu KK o vykonaných kontrolách a kontrolných zisteniach predniesol výboru 

predseda KK p. Vajdulák Leonard. Konštatoval, že boli vykonané tri kontroly zamera-

né na kontrolu predaja cenín za rok 2017, kontrolu evidencie členskej základne 



a hmotnú zodpovednosť členov výboru a pokladníčky MO SRZ. Zároveň oboznámil 

výbor s navrhovanými opatreniami.   

Bod  7 : Rôzne 

-  p. Bjel Peter informoval výbor o výške vyplatených  dividend od Slovrybu a.s., 

-  p. Šumský Anton informoval výbor o zarybnení kaprových revírov násadou pleskáča 

vysokého v mesiaci november,  

- p. Ďurkovič Dušan požiadal vedúcich odborov a hospodárov revírov o vznesenie po-

žiadaviek na pripravovaný plán brigád na rok 2018. 

Výbor schvaľuje : 

- návrh rozpočtu pre rok 2018, 

- miestny rybársky poriadok na rok 2018. 

- výbor MO SRZ na základe predloženej dokumentácie vyjadruje súhlasné stanovis-

ko k výstavbe skladovej a výrobnej haly na pozemku p. Karola Bálenta. (Uvedená 

stavba bude realizovaná za plechovou halou  rybničného hospodárstva vo Vyšnom 

Kubíne) 

Výbor neschvaľuje : 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2018 p. Karcola Karola ( maximálne na dva 

roky ), 

- žiadosť o zaradenie do zoznamu členov, ktorí poberajú starobný dôchodok na zá-

klade predloženého dokladu p. Jozefa Vyhnánka ( narodený 27.07.1961 ). 

Výbor berie na vedomie správu KK k vykonaným kontrolám. 

 

 

Prijaté úlohy : 

 

- úloha č. 14/17 – pripraviť návrh na vyznamenania členov MO SRZ Dolný Kubín. 

Zodpovedá :  Kosmeľ Miroslav                         Termín : január 2018 

 

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       

 

                                     


