
 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. 8/18 

zo zasadnutia  výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 
17.09.2018 

 

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

Jozef, Šumský Anton, Ferjančík Tibor, Vajdulák Leonard, Macík Jozef, 

Hubinák Martin, Žúbor Miroslav   

Program : 1. Kontrola plnenia úloh 

  2. Kontrola plnenia uznesení 

  3. Organizačné otázky – informácie 

4. Príprava pretekov ( feeder, detské ) 

  5. Informácia o činnosti RS 

  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, 8/18, 9/18,  11/18, 12/18, 15/18 

Splnené úlohy : 16/17, 14/18, 16/18,  

Bod 2 : Kontrola plnenia uznesení 

Predseda p. Púčik Jozef vyhodnotil plnenie uznesení výborom k dnešnému dňu a kon-

štatoval, že uznesenia ČS sú plnené priebežne. K uzneseniu zakúpiť a osadiť 3 ks su-

chých WC na kaprové revíry v Párnici bola uložená úloha ( vytipovanie miest a výkop 

jám zabezpečí brigádnicky p. Ferjančík, finančné náklady na 1ks WC sa pohybujú cca 

od 100  do 120 Eur ). 

Bod 3 : Organizačné otázky – informácie 

Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály : 

- Stanovisko RADY SRZ vo veci vybagrovaného jazera v k.ú. Párnica a výzva na 

spoločné rokovanie, 

- Rozhodnutie OÚ odboru starostlivosti o ŽP vo veci vodoprávneho konania žiadate-

ľa p. Balenta Karola, 

- Rozhodnutie OÚ odboru starostlivosti o ŽP vo veci vodoprávneho konania žiadate-

ľa p. Sopúcha Vladimíra, 

- Uznesenie Obvodného oddelenia PZ D. Kubín vo veci trestného oznámenia voči 

členovi našej MO SRZ, 

- Oznámenie Obvodného oddelenia PZ D. Kubín vo veci podozrenia z trestnej čin-

nosti  voči členovi našej MO SRZ ( postúpenie kriminálnej polícii ). 

Bod 4 : Príprava pretekov ( feeder, detské ) 
Informáciu o organizačnom zabezpečení a záujme pretekárov o pretek Feeder cup 

2018 podal výboru vedúci pre športovú činnosť p. Miroslav Žúbor. Informoval tiež 

o dosiahnutých výsledkoch našich muškárskych družstiev v postupových súťažiach 

divízia, II. a I. liga LRU Mucha. Informáciu o umiestnení nášho feedrového družstva 

v I. lige LRU Feeder a o umiestnení nášho družstva na funkcionárskych pretekoch, 

podal predseda organizácie.  



Bod 5 : Informácia o činnosti RS 

 Správu o činnosti RS bola z dôvodu neprítomnosti vedúceho RS presunutá na zasada-

nie najbližšieho výboru. 

Bod 6 : Rôzne 

- p. Púčik Jozef informoval výbor o zámere p. Balenta odkúpiť od organizácie 4,78 

m2 ( cca za 300 Eur ) pre svoje využitie, treba posúdiť či predmetný pozemok má 

využitie pre našu organizáciu ( stretnutie p. Ferjančíka a p. Púčika za týmto účelom 

priamo na rybničnom hospodárstve ), 

- p. Šumský Anton informoval o doterajšom zarybnení plánovanými násadami rýb 

a o ponuke na sponzorské formou dodania násad 40 kg pstruha potočného ( dopra-

va na náklady organizácie ),  

-    p. Ferjančík Tibor informoval o zameraní posledných dvoch brigád, ktoré sa us-

kutočnia na kaprových revíroch v Párnici ( zber odpadkov ), celkovo je odpraco-

vaných len cca 30% z plánovaných brigádnických hodín, 

 - informoval o podmienkach aplikácie baktérií do vybraných jazier v Párnici spo-

ločnosťou Kobio, s.r.o. ( aplikácia môže byť už na jeseň 2018, nehrozí poškodenie 

mrazom ) za týmto účelom dohodol stretnutie so zástupcami spoločnosti v RD 

na19.09.2018, navrhol rozšíriť aplikáciu aj na jazero č. 7, 

-    p. Žúbor Miroslav informoval o zámere p. Prílepku umiestniť informačnú tabuľu 

( 110 x 110 cm ) na novovybudované mólo v Párnici a požiadal výbor o schválenie 

tohto zámeru, 

 - v tejto súvislosti poukázal na potrebu zakomponovať príslušné ustanovenia do 

propozícií preteku, 

-  p. Macík Jozef informoval o začatí činnosti rybárskych krúžkov v novom škol-

skom roku ( prvé stretnutie  18.09.2018 o 14,00 hod. ), 

- p. Gregáň Miroslav st. odporúča výboru iniciatívnejšie plnenie zadaných úloh 

výborom zodpovednými vedúcimi, 

 - informoval o priebehu súdneho pojednávania vo veci pytliactva člena našej orga-

nizácie na Jasenovskom potoku, odporučil upozorniť súd na porušenie § 13 Záko-

na o rybárstve. 

Výbor schvaľuje : 

- nákup a osadenie troch ks suchých WC v zmysle uznesenia ČS 2018, 

- osadenie informačnej tabule o rozmeroch 110 x 110 cm na novovybudované mólo 

v Párnici, 

- aplikáciu baktérií aj na jazero č. 7 v Párnici.  

Prijaté úlohy : 

- úloha č.17/18 – zakúpiť a osadiť 3 ks suchých WC v Párnici v zmysle uznesenia ČS 2018. 

Zodpovedá : Ferjančík      Termín : do konca roka 2018 

- úloha č.18/18 – posúdiť priamo na rybničnom hospodárstve vo Vyšnom Kubíne využiteľ-

nosť pozemku pre potreby organizácie v súvislosti so žiadosťou p. Balenta o 

odkúpenie a informovať výbor. 

Zodpovedá : Ferjančík, Púčik    Termín : október 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       


