
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. 8/17 

zo zasadnutia  výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 
20.11.2017 

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

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

Macík Jozef, Vajdulák Leonard 

Hosť : Gregáň Miroslav st. 

Program : 1. Kontrola plnenia úloh 

  2. Organizačné otázky - informácie 

3. Správa o zarybňovaní 

4. Príprava inventarizácie majetku 

5. Príprava rozpočtu na rok 2018 

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 
Trvajúce úlohy : 12/17, 11/17 

Zrušená úloha : 09/17 ( povolenia bude predávať hospodár ) 

Bod 2 : Organizačné otázky - informácie 

  Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály : 

- žiadosť o odpustenie brigádnickej povinnosti p. Kožienku Milana z dôvodu invali-

dity, 

-  žiadosť o odpustenie brigádnickej povinnosti p. Zelinu Ivana z dôvodu lekárskeho 

posúdenia ( ochorenie pohybového ústrojenstva ). 

Bod  3 : Správa o zarybňovaní 

 Hospodár organizácie p. Šumský Anton oboznámil výbor zo zarybnením obhospoda-

rovaných revírov v porovnaní s plánovaným zarybnením. Uviedol dôvody prečo pre-

kročil plánované zarybnenie u niektorých druhov násad ( do zarybnenia zahrnul aj ne-

vyčerpané finančné prostriedky na zarybnenie z predchádzajúcich rokov 2015, 2016, 

finančné prostriedky z dobrovoľného príspevku na zarybnenie za neodpracované bri-

gády, povinnosť plniť uznesenie z ČS 2017 .. ). Do diskusie k zarybneniu sa postupne 

pripojili všetci prítomní členovia výboru. Zo strany ekonóma p. Bjela Petra bola vzne-

sená kritika na prekročenie plánovaného zarybnenia, predovšetkým z pohľadu finanč-

ného rozpočtu pre rok 2017 a na neodsúhlasenie finančnej čiastky nad rámec schvále-

ného rozpočtu vo výbore MO SRZ. K postupu hospodára vo veci prekročenia pláno-

vanej finančnej čiastky a neodsúhlaseniu vo výbore sa kriticky vyjadril aj p. Púčik Jo-

zef a predseda p. Sabo Marián. Zo strany výboru bolo konštatované, že je nevyhnutné, 

aby výbor odsúhlasil zvýšené zarybnenie nie len v množstve rýb, ale aj vo finančnom 

vyjadrení.   

Bod 4 : Príprava inventarizácie majetku 

 Do inventarizačnej komisie MO SRZ Dolný Kubín boli zvolení :  

Peter Bjel           – predseda 

Dušan Ďurkovič – člen 



Jozef Macík       -  člen 

Inventarizácie sa zúčastní predseda KK p. Vajdulák Leonard. 

Predseda inventarizačnej komisie p. Bjel Peter informoval výbor o plánovanom postu-

pe inventarizačnej komisie vo veci inventarizácie majetku organizácie.  

Bod  5 : Príprava rozpočtu na rok 2018 

 Informoval výbor o stave na účtoch MO SRZ Dolný Kubín a vyzval vedúcich odborov 

o vznesenie požiadaviek na rozpočet pre rok 2018. 

Bod  6 : Rôzne 

- p. Mazalán Ján informoval výbor o príprave a obsahu pripravovaného rybárskeho 

spravodaja,  

- p. Sabo Marián  
- v krátkosti informoval výbor o činnosti RADY SRZ Žilina  ( príprava nového zákona 

o rybárstve ),  

- p. Púčik Jozef informoval výbor o spracovaní prihlášok do postupových súťaží v jed-

notlivých súťažných disciplínach ( mucha, feeder ), 

- Bjel Peter poukázal na nepomer zarybňovania nad rámec schváleného plánu 

u kaprových vôd a lipňových vôd,   

-  p. Šumský Anton súhlasil s predajom povolení na rybolov pre rok 2018 za rovnakých 

podmienok ako bol dohodnutý predaj s p. Hubinákom,  

- p. Ďurkovič Dušan požiadal výbor o vyplatenie príslušnej čiastky z rezervného fondu 

pre pozostalých po zomrelom členovi p. Slušniakovi Kamilovi ( 112 Eur ). 

Výbor schvaľuje : 

- inventarizačnú komisiu  MO SRZ Dolný Kubín v zložení : 

Peter Bjel           – predseda 

Dušan Ďurkovič – člen 

Jozef Macík       -  člen 

- výdaj vianočného kapra podľa priloženého zoznamu, 

- žiadosť o odpustenie brigádnickej povinnosti p. Kožienku Milana z dôvodu invali-

dity, 

-  žiadosť o odpustenie brigádnickej povinnosti p. Zelinu Ivana z dôvodu lekárskeho 

posúdenia ( ochorenie pohybového ústrojenstva ), 

- vyplatenie príslušnej čiastky z rezervného fondu pre pozostalých po zomrelom 

členovi p. Slušniakovi Kamilovi ( 112 Eur ). 

 

Výbor poveruje hospodára p. Šumského Antona predajom povolení na rybolov pre rok 2018 

za zmluvne dohodnutú odmenu. 

 

Prijaté úlohy : 

 

- úloha č. 13/17 – odovzdať termíny predaja povolení na rybolov pre rok 2018 p. Mazalánovi 

na zapracovanie do rybárskeho spravodaja a ich zverejnenie. 

Zodpovedá :  Mazalán  Ján, Šumský Anton                       Termín : do konca roku 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       



 

                                     


