
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. 10/18 

zo zasadnutia  výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 
19.11.2018 

 

Prítomní :  Kosmeľ Miroslav, Gregáň Miroslav st., Bjel Peter, Dutková Milada, Púčik 

Jozef, Šumský Anton, Ferjančík Tibor, Hubinák Martin, Vajdulák Leo-

nard 

Ospravedlnení : Žúbor Miroslav, Macík Jozef 

Hostia : Janotík, Škvarka, Benka 

Program : 1. Kontrola plnenia úloh 

  2. Organizačné otázky – informácie 

3. Správa o zarybňovaní 

  4. Správa odboru športovej činnosti 

  5. Príprava inventarizácie majetku 

  6. Príprava rozpočtu na rok 2019 

  7. Rôzne 

 

Priebeh zasadnutia : 

Zasadnutie výboru otvoril predseda MO SRZ p. Púčik Jozef, ktorý privítal prítomných 

členov výboru , KK a hostí . Konštatoval, že výbor je uznášania schopný.  

Hostia p. Janotík a p. Škvarka informovali výbor o vlastníctve pozemkov pod vodnými 

plochami v Párnici, ktoré sú v obhospodarovaní našou MO SRZ. Deklarovali ochotu 

odpredať svoje podiely MO SRZ Dolný Kubín, alebo ich zameniť za RH vo Vyšnom 

Kubíne. Bolo dohodnuté, že budú konkretizovať svoju ponuku vo finančnom vyjadre-

ní. Člen MO SRZ p. Benka Andrej požiadal výbor o schválenie možnosti viazať 

muchy pretekármi v priebehu mesiaca január 2019 v rybárskom dome. 

Bod 1 : Kontrola plnenia úloh 

Trvajúce úlohy : 12/17, 9/18, 11/18, 17/18, 22/18, 23/18, 24/18 

Splnené úlohy : 12/18, 8/18, 19/18, 20/18, 21/18 

Bod 2 : Organizačné otázky – informácie 

Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály : 

- Zápis z koordinačnej porady k usmrcovaniu a rušeniu kormorána veľkého v roku 

2018 – 2019, 

- Prihláška za člena MO SRZ p. Martina Trnovca, 

- Žiadosť o zrušenie poplatku za brigádnickú činnosť p. Strapca Mariána ( 25.06.1961 

), 

- Výpoveď dohody o vzájomnej návšteve rybárskych revírov a výkone rybárskeho 

práva MO SRZ Trstená, 

- Žiadosť o presun brigádnických hodín p. Gonšora Matúša, 

- Žiadosť o zrušenie brigádnickej povinnosti z dôvodu invalidity p. Kožienku Milana 

( 10.07.1976 ). 

Bod 3 : Správa o zarybňovaní 
Hospodár p. Šumský Anton informoval výbor o doterajšom zarybnení obhospodaro-

vaných rybárskych revírov podľa schváleného plánu zarybnenia pre vody pstruhové, 



kaprové a lipňové. Konštatoval, že nebolo ešte zarybnené násadou mreny severnej, 

pleskáča vysokého a šťuky severnej. Násada amura bieleho už bola dodaná. Informá-

cia o zarybnení je zverejnená na webovej stránke organizácie. Z dôvodu kyslíkového 

deficitu v rieke Orava a na základe výsledkov ichtyologického prieskumu je potrebné 

požiadať ministerstvo o zmenu zarybňovacieho plánu ( v spolupráci s ichtyológom p. 

Štenclom ).  

Bod 4 : Správa odboru športovej činnosti 

Správa bola preložená na najbližšie zasadanie výboru z dôvodu ospravedlnenej neú-

časti vedúceho športovej činnosti p. Žúbora Miroslava.  

Bod 5 : Príprava inventarizácie majetku 

 Inventarizačná komisia bude pracovať v nasledovnom zložení : 

 Bjel Peter – predseda 

 Ferjančík Tibor – člen 

 Macík Jozef - člen 

Bod 6 : Príprava rozpočtu na rok 2019 

Ekonóm p. Bjel Peter informoval výbor o stave rozpracovania rozpočtu organizácie na 

rok 2019. Kompletný návrh rozpočtu predloží výboru na schválenie dňa 17.12.2018. 

Bod 7 : Rôzne 

- p. Púčik Jozef informoval o termíne a programe pripravovaného Snemu SRZ na 

ktorom budú schválené nové Stanovy SRZ a nové výkonné orgány SRZ vrátane ta-

jomníka a prezidenta SRZ, 

- p. Hubinák Martin informoval o stave vybavenosti vznesených podnetov 

k znečisťovaniu rybárskych revírov a nepovolených zásahov do brehových poras-

tov a vodných plôch, 

-   p. Bjel Peter informoval výbor o pravidlách odvodov pre sociálnu poisťovňu 

a o podmienkach prihlasovania a odhlasovania zamestnancov na dohody, 

- p. Šumský Anton informoval o príprave miestneho rybárskeho poriadku pre rok 

2019, prepracovaný miestny rybársky poriadok predloží výboru na schválenie na 

najbližšom zasadaní výboru, 

-   p. Ferjančík Tibor informoval o rokovaní s pracovníkom RADY SRZ Žilina p. 

Krajčom Tiborom o možnosti získania prostriedkov pre aplikáciu baktérií za úče-

lom odbahnenia našich kaprových revírov v Párnici, 

 - informoval o pláne a postupoch aplikácie baktérií za účelom odbahnenia na vy-

braných vodných plochách v Párnici zmluvnou spoločnosťou, 

 - požiadal výbor o schválenie materiálových nákladov ( nákup polystyrénu) za úče-

lom výroby dutých obdĺžnikových plavákov, ktoré by boli inštalované na vodné 

plochy v Párnici proti zamŕzaniu vodnej hladiny,  

-  p. Gregáň Miroslav st. informoval výbor o zameraní plánovaných kontrol 

a požiadal zodpovedných vedúcich o predloženie požadovaných dokladov kontrol-

nej komisii v stanovenom termíne, 

 - kriticky sa vyjadril k nedostatočnej propagácii práce výboru prostredníctvom vý-

vesných tabúľ a webovej stránky organizácie, 

 - otvoril diskusiu o potrebe viesť a dopracovať kroniku organizácie, navrhol oslo-

viť vhodných kandidátov aj prostredníctvom ČS.  

Výbor schvaľuje : 

-  žiadosť o zrušenie poplatku za brigádnickú činnosť p. Strapca Mariána ( 

25.06.1961 ), 

- uzatvorenie dvojdohody o vzájomnej návšteve rybárskych revírov a výkone rybár-

skeho práva medzi  MO SRZ Dolný Kubín a MOSRZ Námestovo s platnosťou od 

01.01.2019, 



- žiadosť o presun brigádnických hodín p. Gonšora Matúša, 

- žiadosť o zrušenie brigádnickej povinnosti z dôvodu invalidity p. Kožienku Milana ( 

10.07.1976 ), 

- využitie rybárskeho domu pre potrebu viazania múch registrovanými pretekármi 

MO SRZ Dolný Kubín, 

- inventarizačnú komisiu v zložení : 

Bjel Peter – predseda 

Ferjančík Tibor – člen 

Macík Jozef - člen 

-  materiálových nákladov ( nákup polystyrénu) za účelom výroby dutých obdĺžniko-

vých plavákov, ktoré by boli inštalované na vodné plochy v Párnici proti zamŕza-

niu vodnej hladiny. 

 

Prijaté úlohy : 

- úloha č. 25/18 – pripraviť poukazy na výdaj vianočného kapra pre členov v dôchodkovom 

veku, 

Zodpovedá : Vajdulák      Termín : december 2018  

- úloha č. 26/18 – pripraviť požadované doklady pre kontrólnu komisiu. 

Zodpovedá : vedúci odborov               Termín : november 2018  

- úloha č. 27/18 – vypracovať nový miestny rybársky poriadok pre rok 2019 a predložiť vý-

boru na schválenie. 

Zodpovedá : Šumský                 Termín : december 2018 

- úloha č. 28/18 – z dôvodu kyslíkového deficitu v rieke Orava a na základe výsledkov ichty-

ologického prieskumu je potrebné požiadať ministerstvo o zmenu zarybňova-

cieho plánu ( v spolupráci s ichtyológom p. Štenclom ).  

Zodpovedá : Šumský                 Termín : december 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           Mgr. Púčik Jozef 

    Tajomník MO SRZ     Predseda MO SRZ       


