
 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. 6/18 

zo zasadnutia  výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 
17.07.2018 

 

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

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

Vajdulák Leonard 

Hosť : Plančo Marek 

Ospravedlnení : Hubinák Martin, Macík Jozef 

Program : 1. Kontrola plnenia úloh 

  2. Organizačné otázky – informácie 

3. Informácia o čerpaní rozpočtu 

  4. Príprava preteku Oravská muška XXX. ročník 

  5. Informatívna správa KK 

  6. Správa o predaji povolení   

  7. 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 : Kontrola plnenia úloh 

Trvajúce úlohy : 12/17, 16/17,  6/18, 7/18, 8/18, 9/18,  11/18, 12/18  

Splnené úlohy :11/17, 2/18, 4/18, 10/18, 13/18 

Bod 2 : Organizačné otázky – informácie 

Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály : 

- Žiadosť o prehodnotenie stanoviska k ťažbe štrkov z rieky Orava p. Sopúcha, 

- Žiadosť muškárskeho klubu D. Kubín o poskytnutie revíru Orava č. 1 na usporiada-

nie pretekov, 

- Žiadosť p. Bruncku o vyčlenenie pozemkov v jeho vlastníctve z obhospodarovania 

MO SRZ Dolný Kubín, 

- Usmernenie RADY Žilina k elektronizácii členskej základne, 

- Žiadosť p. Bálenta o súhlasné stanovisko k zapojeniu dažďovej kanalizácie. 

Bod 3 : Informácia o čerpaní rozpočtu 
Ekonóm organizácie p. Bjel Peter informoval prítomných členov výboru o čerpaní 

rozpočtu pre rok 2018 k dnešnému dňu. Konštatoval, že rozpočet v nákladovej aj prí-

jmovej časti je plnený primerane vo vzťahu k termínu jeho vyhodnotenia.  

Bod 4 : Príprava preteku Oravská muška XXX. Ročník 

 Vedúci odboru pre športovú činnosť p. Miroslav Žúbor informoval výbor o organizač-

nom zabezpečení a propozíciách pripravovaného preteku Oravská muška. Požiadal 

všetkých zúčastnených o aktívny prístup k zvereným úlohám. 

Bod 5 : Informatívna správa KK 

 Informatívna správa bola preložená na zasadanie najbližšieho výboru. 

Bod 6 : Správa po predaji povolení 



Hospodár p. Šumský Anton informoval o počtoch a druhoch predaných povolení na 

rybolov. V súvislosti s predajom povolení informoval aj počtoch členov, ktorí si 

k stanovenému termínu nesplnili členské povinnosti. Do budúceho výboru prisľúbil 

aktualizovanie zoznamu členov MO SRZ v nadväznosti na vyššie uvedené.  

 Bod 7 : Rôzne 

- p. Púčik Jozef informoval o stretnutí s p. Bálentom ohľadom jeho požiadavky za-

pojiť dažďovú kanalizáciu z jeho pozemkov do zariadenia, ktoré je vedené cez po-

zemky rybničného hospodárstva vo Vyšnom Kubíne a vyúsťuje do priľahlého po-

toka ( o požiadavke sa hlasovalo – všetci boli za predložený návrh ), 

- informoval o žiadosti p. Sopúcha o prehodnotenie stanoviska k ťažbe štrkov na 

rieke Orava, v danej veci bolo zo strany výboru konštatované, že našou organizá-

ciou pri protipovodňových prehliadkach neboli uplatnené námietky k návrhu a ani 

orgány zastupujúce ochranu prírody nemali námietky, tak celú záležitosť považu-

jeme z našej strany za uzavretú, 

- informoval o obsahu trestného oznámenia podaného na Okresnú prokuratúru vo 

veci nelegálnej činnosti v Párnici zo strany niektorých našich členov, 

- v zastúpení za p. Macíka prerokoval s výborom návrh zásad pre činnosť krúžkov 

a mladých rybárov, k prerokovaniu návrhu sa ešte výbor vráti na najbližšom zasa-

daní,  

-  o návrhu p. Ferjančíka odvolať p. Ďurkoviča z funkcie hospodára revíru sa hla-

sovalo, za odvolanie boli všetci prítomní, 

- p. Prílepok Roman informoval výbor o názorových rozporoch medzi ním a p. 

Macíkom vo veci organizácie detských pretekov, poukázal na nedostatočnú propa-

gáciu všetkých pretekov pred uskutočnením ako aj po uskutočnení ( zverejnenie 

propozícií a zverejnenie výsledkov ),   

 - poukázal na rôzny postoj p. Macíka vo veci prijímania nových detí do krúžku vo 

vzťahu k stanovenej podmienke dosiahnutý vek 10 rokov, 

-     p. Púčik Jozef dôrazne nesúhlasil s názorom p. Prílepku vo veci propagácie a zve-

rejňovania propozícií a výsledkov pretekov u dospelých, pripustil, že určité nedos-

tatky vidí v propagácii detských pretekov, požiadal p. Prílepka o spoluprácu 

s kompetentnými členmi výboru,  

- p. Plančo Marek požiadal výbor o podporu vo veci kolísania vodnej hladiny rieky 

Orava a o účasť pri vpracovaní znaleckého posudku, ktorý by preukázal vznik 

škôd našej, ale aj iným organizáciám SRZ ( stretnutie vo veci dňa 23.07.2018 ), 

- požiadal v mene muškárskeho klubu Kubín o poskytnutie revíru Orava č. 1 na 

usporiadanie pretekov, 

-  Gregáň Miroslav st. upozornil hospodára na nutnosť uzatvorenia predaja povole-

ní vo vzťahu k členom. Ktorí si k stanovenému termínu nesplnili svoje členské po-

vinnosti ( ukončenie členstva ), 

-    Ferjančík Tibor informoval o zisteniach vo veci aplikácie baktérií za účelom od-

bahnenia a odburinenia jazier v Párnici, navrhol aplikáciu na strednú časť jazera 

CHaP a celého jazera č. 7, predpokladané náklady na aplikáciu dodavateľskou fir-

mou sú cca 5000 Eur, 

- informoval o slabej účasti členov na plánovaných brigádach, ostávajú ešte tri 

termíny pri ktorých navrhol vyskúšať prihlasovanie v dostatočnom predstihu cez 

webovú aplikáciu, 

- informoval o pozastavení školení rybárskych hospodárov. 

 

Výbor schvaľuje : 



- žiadosť muškárskeho klubu D. Kubín o poskytnutie revíru Orava č. 1 na usporiada-

nie pretekov, 

- žiadosť p. Bruncku o vyčlenenie pozemkov v jeho vlastníctve z obhospodarovania 

MO SRZ Dolný Kubín, 

- zapojenie dažďovej kanalizácie do jestvujúceho zariadenia, ktoré je vedené cez po-

zemky rybničného hospodárstva vo Vyšnom Kubíne a vyúsťuje do priľahlého poto-

ka, 

- odvolanie p. Ďurkoviča z funkcie hospodára revíru, 

- aplikáciu baktérií za účelom odbahnenia a odburinenia kaprových revírov v Párnici 

do sumy 5000 Eur, 

- vypracovanie majetkových pomerov na obhospodarovaných revíroch v Párnici ( 

grafická a tabuľková časť ). 

 

Prijaté úlohy : 

 

- úloha č.14/18 – odoslať list na Okresnú prokuratúru vo veci trestného oznámenia na poru-

šovanie viacerých zákonných ustanovení členom MO SRZ Dolný Kubín. 

Zodpovedá : Kosmeľ      Termín : júl 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       

 

 


