
 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. 7/18 

zo zasadnutia  výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 
13.08.2018 

 

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

Jozef, Šumský Anton, Ferjančík Tibor, Prílepok Roman, Vajdulák Leo-

nard, Macík Jozef 

Ospravedlnení : Hubinák Martin, Žúbor Miroslav   

Program : 1. Kontrola plnenia úloh 

  2. Organizačné otázky – informácie 

3. Informácia o športovej činnosti 

  4. Informácia o činnosti DK 

  5. Informatívna správa KK 

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 : Kontrola plnenia úloh 

Trvajúce úlohy : 12/17, 16/17, 8/18, 9/18,  11/18, 12/18, 14/18  

Splnené úlohy : 6/18, 7/18,  

Bod 2 : Organizačné otázky – informácie 

Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály : 

- Žiadosť o podanie návrhu na odvolanie rybárskeho hospodára a člena rybárskej 

stráže p . Jaroslava Chodáka, 

- Zmena stanoviska SRZ RADY Žilina k ťažbe riečneho materiálu na rieke Orava, 

- Oznámenie o začatí vodoprávneho konania OÚ Dolný Kubín vo veci ťažby riečne-

ho materiálu na rieke Orava a dažďovej kanalizácie vo Vyšnom Kubíne, 

- Trestné oznámenie – informácia Okresnej prokuratúry Dolný Kubín. 

Bod 3 : Informácia o športovej činnosti 
Informatívna správa bola preložená na zasadanie najbližšieho výboru z dôvodu ospra-

vedlnenej neprítomnosti vedúceho odboru.  

Bod 4 : Informácia o činnosti DK 

 Správu o činnosti disciplinárnej komisie z poverenia predsedu komisie predniesol ta-

jomník Miroslav Kosmeľ. Disciplinárna komisia prejednávala päť disciplinárnych 

previnení za ktoré boli uložené stíhaným členom disciplinárne opatrenia. 

Bod 5. Informatívna správa KK 

 Správu predniesol predseda KK p. Gregáň Miroslav st., ktorý oboznámil výbor z roz-

sahom kontrolovanej agendy a s kontrolnými zisteniami. V závere správy predniesol 

návrh na doporučené opatrenia pre odstránenie kontrolných zistení a pre zlepšenie čin-

nosti organizácie.  

Bod 6 : Rôzne 

- p. Púčik Jozef informoval výbor o zámere p. Balenta odkúpiť od organizácie cca 6 

m2 pre svoje využitie, treba posúdiť či predmetný pozemok má využitie pre našu 



organizáciu ( stretnutie p. Ferjančíka a p. Dyrca za týmto účelom priamo na ryb-

ničnom hospodárstve ), 

- p. Bjel Peter informoval o nezrovnalosti poisťovne Union v rozlíšení našej orga-

nizácie podľa IČO – bol dohodnutý rozlišovací znak,  

- p. Púčik Jozef opýtal sa hospodára p. Šumského na zarybnenie revíru CHaP nása-

dou kapra rybničného ( v akom pomere bol revír zarybnený násadou K3 ku násade 

K2 ) a či zarybnenie zodpovedalo plánu zarybnenia,  

- požiadal hospodára o informovanie KK, tajomníka a predsedu o termínoch za-

rybnenia u všetkých obhospodarovaných revírov, 

- p. Šumský Anton potvrdil, že zarybnenie revíru CHaP zodpovedalo plánu zaryb-

nenia pre rok 2018, 

 - informoval o zisteniach ichtyologického prieskumu, ktorý bol vykonaný na rieke 

Orava na základe požiadavky všetkých troch oravských organizácií ( bol zistený 

kyslíkový deficit na hranici prežitia niektorých druhov rýb, pstruh potočný vo vode 

nemá šancu prežiť ), 

 - zvažuje urobiť ichtyologický prieskum na udicu medzi mostmi v meste pre po-

rovnanie výsledkov, 

 - požiadal o schválenie nákupu oximetra pre potreby organizácie, 

-    p. Ferjančík Tibor informoval o priebehu a výsledkoch preteku  Oravská muška , 

 - informoval získaných finančných prostriedkoch vo výške 263 Eur ( sponzorsky ), 

- informoval o umiestnení našich pretekárov na tomto športovom podujatí, 

-    p. Púčik Jozef informoval o skutočnostiach, ktoré viedli k zrušeniu druhého kola 

Oravskej mušky garantom a hlavným rozhodcom ( bezpečnosť pretekárov z dôvodu 

búrky ), 

 - v tejto súvislosti poukázal na potrebu zakomponovať príslušné ustanovenia do 

propozícií preteku, 

-  p. Macík Jozef opätovne prerokoval z výborom možnosť vydania bezplatného po-

volenia na rybolov pre ŤZP p. Janigu Filipa ( nie je možné z dôvodu jeho zdravot-

ného postihnutia ). 

Výbor schvaľuje : 

- žiadosť o podanie návrhu na odvolanie rybárskeho hospodára a člena rybárskej strá-

že p . Jaroslava Chodáka, 

- nákup oximetra pre potreby organizácie, 

- účasť družstva na funkcionárskych pretekoch v zložení : Sabo Marián, Vajdulák Pa-

vol, Gregáň Miroslav st., Bjel Peter.  

Prijaté úlohy : 

 

- úloha č.15/18 – vykonať prieskum trhu za účelom kúpy oximetra. 

Zodpovedá : Šumský      Termín : september 2018  

- úloha č.16/18 – informovať o termínoch zarybnenia obhospodarovaných revírov KK, ta-

jomníka a predsedu organizácie. 

Zodpovedá : Šumský      Termín : trvale  

 

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       


