
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. 2/18 

zo zasadnutia  výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 
13.03.2018 

 

Prítomní :  Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav, Gregáň Miroslav st., Bjel Peter, Vajdulák 

Leonard, Mazalán Ján, Dutková Milada, Ďurkovič Dušan, Macík Jozef, 

Púčik Jozef, Šumský Anton, Ferjančík Tibor, Žúbor Miroslav, Prílepok 

Roman 

Ospravedlnený : Hubinák Martin 

Program : 1. Zhodnotenie priebehu ČS 

  2. Schválenie plánu zasadnutí výboru 

3. Ustanovenie novozvolených členov výboru do výkonných funkcií  

  4. Organizačné otázky – informácie 

5. Príprava školenia nových členov 

  6. Rôzne 

 

Priebeh zasadnutia : 

 

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

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

Bod 1 : Zhodnotenie priebehu ČS 
Predseda MO SRZ p.  Púčik Jozef 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 plán hlavných úloh na ďalšie obdobie. Poďakoval 

členom výboru za prípravu a aktívnu účasť. 

Bod 2 : Schválenie plánu zasadnutí výboru 
Predseda MO predložil výboru na schválenie plán zasadnutí výboru, ktorý výbor jed-

nomyselne schválil. Zároveň prečítal výboru uznesenie z ČS a plán hlavných úloh.  

Bod 3 : Ustanovenie novozvolených členov výboru do výkonných funkcií  

 

 Novozvolení členovia výboru boli  uvedení do funkcií MO SRZ nasledovne : 

  

1. Predseda MO     Púčik Jozef 

 2. Podpredseda MO a zároveň vedúci  

odboru pre kultúru a informácie   Vajdulák Leonard 

 3. Tajomník MO        Kosmeľ Miroslav 

 4. Hospodár MO       Šumský Anton 

 5. Ekonóm    MO      Bjel Peter 

 6. Vedúci oboru teč. vôd       Ferjančík Tibor 

 7. Vedúci odboru čistoty vôd     Hubinák Martin 

 8. Vedúci odboru pre prácu s mládežou     Macík Jozef 

 9. Vedúci odboru pre športovú činnosť   Žúbor Miroslav 

 



Do funkcie pokladníka MO bola zvolená  Dutková Milada, ktorá nie je voleným členom vý-

boru. 

 

Predsedníctvo MO SRZ bude pracovať v nasledovnej zostave : 

Púčik Jozef, Kosmeľ Miroslav, Vajdulák Leonard, Šumský Anton, Bjel Peter. 
 

Kontrolná komisia bude pracovať v nasledovnej zostave : 

Gregáň Miroslav st. ( predseda ), Prílepok Roman ( člen ), Sabo Marián ( člen ). 

 

Disciplinárna komisia bude pracovať zatiaľ v nezmenenej zostave. 

 

Bod 4 : Organizačné otázky - informácie 

  Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály : 
- žiadosť o ospravedlnenie z neúčasti na ČS p. Kojsa Maroša,  

- žiadosť o prestup z MO Námestovo do  MO Dolný Kubín p. Muťku Marcela,  

- exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy povinného Olega 

Vinarčíka ( pohľadávka vo výške 887,87 Eur ),  

- žiadosť o zaslanie tlačiva s potvrdením o splnení členských povinností p. Pokusu 

Antona,  

- žiadosť o odpustenie brigádnickej povinnosti z dôvodu ŤZP p. Milana Tomláka ( 

r.1961 ), Jána Nováka ( r. 1950 ), Dušana Reguliho ( r. 1957 ). 

Bod  5 : Príprava školenia nových členov 

 Školenie a skúšky nových členov MO SRZ Dolný Kubín sa uskutočnia dňa    

07.04.2018  školenie . Školiaci budú Sabo Marián, Púčik Jozef, Gregáň Miroslav 

st.. Skúšky sa uskutočnia v dvoch samostatných termínoch.  

Bod 6 : Rôzne 

- p. Sabo Marián odovzdal novému predsedovi kľúče od rybárskeho domu, pečiat-

ku organizácie hranatú č. 1, staré prihlášky za členov ( okrúhlu pečiatku organizá-

cie odovzdal p. Hubinákovi ),  

- p. Prílepok Roman požiadal výbor o schválenie žiadosti usporiadať detské prete-

ky „ O pohár mini KEMPu Šíp “ s termínom 08.07.2018 na r. č. 4170 v Párnici, 

- opätovne poukázal na nedodržiavanie metodických pokynov pre prácu 

s mládežou vedúcimi rybárskych krúžkov, chýba praktická časť výučby ( rôzne 

druhy lovu, viazanie háčikov, nádväzcov, výroba plavákov, mušiek), 

- p. Macík Jozef v krátkosti reagoval na vznesené požiadavky p. Prílepka 

k pretekom mladých rybárov a práci s mládežou ( budú spoločne hľadať cestu, ako 

činnosti skvalitniť ) , pretek detí „Detská nonstopka“ sa uskutoční 01.07.2018 na 

r.č. 4170 v Párnici. Predseda p.Púčik Jozef ponúkol p. Prílepkovi viesť krúžok de-

tí, 

- p. Púčik Jozef informoval prítomných o priebehu a záveroch ČS našich sused-

ských organizácii Trstená a Námestovo, informoval o odstúpení MO SRZ Trstená 

od Trojdohody s platnosťou od 01.01.2019, 

- vyzval zodpovedných vedúcich na dodržiavanie platobnej disciplíny, schválené-

ho rozpočtu a plánu zarybnenia v rozsahu do 41 000 Eur, 

- požiadal o pravidelné zúčtovanie záloh do 30 kalendárnych dní, 

- požiadal o pravidelné zúčtovanie cestovných príkazov v danom mesiaci v ktorom 

sa služobná cesta uskutočnila,  

- požiadal podpredsedu o aktualizáciu webovej stránky organizácie, 

- požiadal p. Macíka o vypracovanie odpovede na list p. Prílepka a o hľadanie vý-

chodísk a spolupráce v oblasti práce s deťmi, 



- p. Vajdulák Leonard požiadal výbor o schválenie vyplatiť príslušnú finančnú 

čiastku z podporného fondu pozostalým po zomrelom p. Jánovi Ranostajovi a To-

mášovi Marcinekovi a o vrátenie časti financií za miestne kaprové a miestne 

lipňové povolenia, 

- p. Macík Jozef informoval o žiadosti člena KMR o prijatie za riadneho člena MO 

SRZ Dolný Kubín na základe dokladu o vykonaní skúšok v inej organizácii, 

- Bjel Peter požiadal výbor o schválenie navýšenia zarybnenia v násade PD z 500 

kg na 800 kg ( o návrhu sa hlasovalo a návrh neprešiel ), 

- Šumský Anton navrhol výboru schváliť vydanie bezplatných povolení na rybolov 

nasledovným členom : 

- Mesároš Peter ( člen DK ), Plančo Marek ( vedúci RS ) miestne povolenie podľa 

vlastného výberu , 

- Dutková Milada ( pokladník ) miestne a zväzové lipňové povolenie, 

- Žatka Václav ( hlavný rozhodca ) miestne lipňové a kaprové povolenie, 

- Bjel Peter ( ekonóm ) zväzové lipňové povolenie 

- informoval výbor o príprave žiadosti na RADU Žilina vo veci pridelenia Raci-

borského potoka a zmeny charakteru časti rieky Orava č. 1 v zmysle prijatého uz-

nesenie z ČS, 

- navrhol výboru na schválenie hospodárov revírov : 

- Kazimír Juraj – Orava č. 1, Pucovský potok, 

- Bachleda Martin – Orava CHaP, Beňovolehotský potok, 

- Ferjančík Tibor – Štrkovisko Párnica, Jasenovský potok, 

- Chodák Jaroslav – Odstavené ramená Párnica, Žaškovský potok, 

- Žúbor Miroslav – Odstavené rameno CHaP, Istebnianka, 

- Plančo Marek – Zázrivka, Bystrička, 

-  Šumský Anton – Jelšava, Ráztoky, Mlynský potok 

Hospodári boli hlasovaním výborom schválení. 

-    Bjel Peter požiadal výbor oslovenie SPF vo veci kúpy ( prenájmu ) pôdy v správe 

SPF, ktorá je pod revírmi v Párnici, 

-     Ferjančík Tibor informoval výbor o zámere rozmiestnenia hniezd pre výter zubá-

ča v počte cca 19 ks, 

 - informoval výbor o príprave podnetu k zistenej nelegálnej skládke stavebného 

odpadu v k.ú. Párnica ( Odstavené rameno ), 

 - informoval o zámere prerokovať upravený plán brigád na rok 2018 na najbližšom 

zasadnutí výboru, 

- Kosmeľ Miroslav požiadal hospodára o upresnenie termínov zarybňovania nása-

dou K3, navrhol rozčleniť zarybnenie násadou kapra na jarné a jesenné v pomere 

50% na jar a 50% na jeseň, 

- Gregáň Miroslav st. a p. Vajdulák Leonard upozornili hospodára na potrebu 

zmluvného objednania jednotlivých násad od rybochovných zariadení ( objednáv-

ka písomná, alebo ústna je nedostačujúca ).     

Výbor schvaľuje : 

- žiadosť o prestup z MO Námestovo do  MO Dolný Kubín p. Muťku Marcela,  

- žiadosť o odpustenie brigádnickej povinnosti z dôvodu ŤZP p. Milana Tomláka ( 

r.1961 ), Jána Nováka ( r. 1950 ), Dušana Reguliho ( r. 1957 ), 

- uvedenie novozvolených členov výboru do funkcií tak, ako je to uvedené v bode 3 

tejto zápisnice,  

- školiacich pre nových členov v zložení : Sabo Marián, Púčik Jozef, Gregáň Miro-

slav st., 



- žiadosť  p. Prílepka usporiadať detské preteky „ O pohár miniKEMPu Šíp “ 

s termínom 08.07.2018 na r.č. 4170 v Párnici, 

- vyplatiť príslušnú finančnú čiastku z podporného fondu pozostalým po zomrelom 

p. Jánovi Ranostajovi a Tomášovi Marcinekovi a  vrátenie časti financií za miestne 

kaprové a miestne lipňové povolenia, 

- vydanie bezplatných povolení na rybolov nasledovným členom : 

- Mesároš Peter ( člen DK ), Plančo Marek ( vedúci RS ) miestne povolenie podľa 

vlastného výberu , 

- Dutková Milada ( pokladník ) miestne a zväzové lipňové povolenie, 

- Žatka Václav ( hlavný rozhodca ) miestne lipňové a kaprové povolenie, 

- Bjel Peter ( ekonóm ) zväzové lipňové povolenie, 

- hospodárov revírov : 

- Kazimír Juraj – Orava č. 1, Pucovský potok, 

- Bachleda Martin – Orava CHaP, Beňovolehotský potok, 

- Ferjančík Tibor – Štrkovisko Párnica, Jasenovský potok, 

- Chodák Jaroslav – Odstavené ramená Párnica, Žaškovský potok, 

- Žúbor Miroslav – Odstavené rameno CHaP, Istebnianka, 

- Plančo Marek – Zázrivka, Bystrička, 

-  Šumský Anton – Jelšava, Ráztoky, Mlynský potok, 

- rozmiestnenie hniezd pre výter zubáča v počte cca 19 ks. 

 

Prijaté úlohy : 

 

- úloha č. 1/18 – pripraviť odpoveď na list p. prílepku Romana. 

Zodpovedá : Macík Jozef                Termín : 09.4. 2018  

- úloha č. 2/18 – pripraviť žiadosti na zmenu revírovania v zmysle uznesenia ČS. 

Zodpovedá : Šumský Anton               Termín : apríl 2018  

- úloha č. 3/18 – rokovať  so SPF ohľadom odkúpenia ( prenájmu ) pozemkov pod revírmi 

v Párnici. 

Zodpovedá : Kosmeľ, Púčik     Termín : apríl 2018  

- úloha č. 4/18 – pripraviť návrh zmluvy medzi MO SRZ Dolný Kubín a dodavateľmi nása-

dových rýb. 

Zodpovedá : Šumský Anton               Termín : apríl 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       

 

 


