
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. 9/18 

zo zasadnutia  výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 
22.10.2018 

 

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

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

Hubinák Martin, Prílepok Roman, Vajdulák Leonard 

Program : 1. Kontrola plnenia úloh 

  2. Organizačné otázky – informácie 

3. Správa odboru pre prácu s mládežou 

  4. Organizačné otázky k lovu hlavátky 

  5. 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, 17/18 

Splnené úlohy : 18/18 

Zrušené úlohy :15/18 – z dôvodu ekonomickej neúnosnosti 

Bod 2 : Organizačné otázky – informácie 

Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály : 

- Odpoveď SIŽP Žilina na podnet na nelegálny výrub drevín a zavážanie pozemkov 

v k.ú. Žaškov, 

-  Oznámenie o výkone štátneho stavebného dohľadu stavby „ Rozšírenie vodnej plo-

chy. Párnica parc.č. 2365/4 “ , 

- Vypracovaný znalecký posudok na rieku Orava- zaslanie, 

- Uznesenie Okresného riaditeľstva PZ Dolný Kubín vo veci podozrenia zo spáchania 

prečinu skrátenie dane a poistného, 

- Vestník RADY SRZ Žilina september 2018, 

- Exekučný príkaz vo veci peňažného plnenia pána Olega V. , 

- Ponuka OZ Párnický rybár na spoluprácu vo veci umiestnenia vývesnej skrinky, 

- Pozvánka na pracovné stretnutie delegátov na Snem dňa 23.10.2018 Žilina, 

- Žiadosť o odpustenie brigád p. Zelinu Ivana ( Istebné r.n. 1991 ), 

- Sťažnosť na neprofesionálne správanie člena RS , 

- Žiadosť na prešetrenie sťažnosti člena MO SRZ. 

Bod 3 : Správa odboru pre prácu s mládežou 
Zodpovední vedúci odboru p. Macík Jozef predložil výboru správu o činnosti 

v školskom roku 2018/2019. Predložil výboru plán práce a opatrenia na skvalitnenie 

činnosti odboru na ďalšie obdobie. Konštatoval, že v krúžkoch je spolu organizova-

ných 49 detí.  

Bod 4 : Organizačné otázky k lovu hlavátky 



Hospodár p. Šumský Anton informoval prítomných členov výboru o počtoch preda-

ných povolení na lov hlavátky a o zverejnení informácie o možnosti ich zakúpenia na 

webovej stránke organizácie a vo vývesných skrinkách.  

Bod 5 : Rôzne 

- p. Púčik Jozef informoval o zmenách cenového rozpätia u povolení na rybolov pre 

rok 2019 a zmenách cenového rozpätia pre úhradu členského, ktoré pripravila 

RADA SRZ, 

- navrhol výboru schváliť členský príspevok pre rok 2019 vo výške 26 Eur ( za 

hlasovalo 7 členov výboru, proti bol 1 člen výboru, návrh prešiel ), 

- ceny miestnych povolení pre rok 2019 ostávajú nezmenené, 

- výbor schvaľuje účasť Tibora Ferjančíka, Miroslava Žúbora na konferencii „ Sú-

časť a perspektíva lipňa tymiánového “, ktorá sa uskutoční 31.10.2018 o 9,00 hod. 

v Žiline,, 

- výbor schvaľuje účasť Tibora Ferjančíka, Gregáňa Miroslava st., Planča Mareka 

a Šumského Antona  na školení o legislatívnych zmenách nového zákona 

o rybárstve a vykonávacej vyhlášky ( 27.10.2018 a 10.11.2018 ), 

- úhradu zákonného poistenia vozíka MO SRZ vykoná p. Bjel Peter v stanovenom 

termíne, 

- na pracovné stretnutie delegátov na Snem dňa 23.10.2018 v Žiline vycestuje ta-

jomník a predseda organizácie ( volení delegáti ČS 2017 ), 

- výdaj povolení pre rok 2019 bude zabezpečovať Tibor Ferjančík, 

-   p. Hubinák Martin informoval výbor o podnete k znečisťovaniu rieky Orava ( vy-

púšťanie kalov ) prevádzkovateľom pri ťažbe štrkov, 

 - požiadal o presunutie termínu zasadnutia výboru o jeden týždeň, 

 - prisľúbil zapojenie počítačovej zostavy ( pripojenie notebooku na internet 

a prepojenie s tlačiarňou ), 

 - informoval o výsledku zistení IŽP Žilina vo veci zasýpania vodnej plochy v Pár-

nici dvomi našimi členmi, 

-   p. Bjel Peter informoval výbor o čerpaní rozpočtu a plnení plánovaných príjmov 

k dnešnému dňu, 

 - do príjmov chýba cca 3000,- Eur z predaja povolení, 

 - u výdavkov je mierne šetrenie oproti plánu, 

- p. Šumský Anton informoval o priebehu a záveroch koordinačného stretnutia 

ohľadom plašenia a odstrelu kormorána veľkého, 

- informoval o aktivitách Mareka Planča ohľadom osadenia informačných tabúľ na 

vyhliadkové mólo v Párnici a o možnej spolupráce s MO SRZ, 

- informoval výbor o stave zarybnenia revírov plánovanými násadami rýb k dneš-

nému dňu, konštatoval, že ostáva zarybniť ešte násadou mreny, podustvy, amura, 

pleskáča a šťuky, 

- p. Vajdulák Leonard požiadal členov výboru o vznesenie pripomienok a návrhov 

do pripravovaného spravodaja organizácie, 

 - za vypracovanie žiadosti na dotáciu od Mesta Dolný Kubín zodpovedá p. Žúbor 

a p. Vajdulák, 

-   p.  Žúbor Miroslav  informoval o potrebe spracovania prihlášok družstiev do 

súťaží pre rok 2019, 

-   p. Ferjančík Tibor informoval o priebehu brigád  k dnešnému dňu, konštatoval cca 

35% plnenie plánovaných odpracovaných hodín, 

 - informoval spolu s predsedom o stretnutí a záveroch rokovania so spoločnosťou 

Kobio, s.r.o. ( aplikácia baktérie počas troch rokov v cenovej ponuke 3600 Eur ), 



 - navrhol schváliť prítok Danielovec ako chovný revír ( za dvaja členovia, štyria sa 

zdržali, návrh neprešiel ), 

 - oprava prístupových ciest na revíry v Párnici, treba zabezpečiť súhlas vlastníkov, 

 - navrhol nevydať v roku 2019 vianočného kapra dôchodcom, ktorí sa nezúčastnia 

bez ospravedlnenia na ČS, 

 - požiadal o schválenie zakúpiť kokosové vlákna na zhotovenie zubáčových 

hniezd, 

-  p. Gregáň Miroslav st. upozornil na nutnosť urobenia školenia členom RS do kon-

ca roka 2018. 

Výbor schvaľuje : 

-  žiadosť  o odpustenie brigád p. Zelinu Ivana ( Istebné r.n. 1991 ), 

-  členský príspevok pre rok 2019 vo výške 26 Eur, 

-  účasť Tibora Ferjančíka, Miroslava Žúbora na konferencii „ Súčasť a perspektíva    

lipňa tymiánového “, ktorá sa uskutoční 31.10.2018 o 9,00 hod. v Žiline,, 

-   účasť Tibora Ferjančíka, Gregáňa Miroslava st., Planča Mareka a Šumského Antona  

na školení o legislatívnych zmenách nového zákona o rybárstve a vykonávacej vy-

hlášky ( 27.10.2018 a 10.11.2018 ), 

-  účasť tajomníka a predsedu na koordinačnom stretnutí delegátov Snemu v Žiline, 

-  preloženie termínu zasadania výboru na 19.11.2018, 

-  cenovú ponuku od spoločnosti Kobio, s.r.o. vo výške 3600,- Eur, 

- nevydať v roku 2019 vianočného kapra dôchodcom, ktorí sa nezúčastnia bez 

ospravedlnenia na ČS, 

- zakúpenie kokosového vlákna na výrobu zubáčových hniezd. 

 

Výbor poveruje :  

-    predajom povolení na rybolov pre rok 2019 p. Ferjančíka Tibora. 

Prijaté úlohy : 

- úloha č.19/18 – spracovať podnet na znečisťovanie rieky Orava prevádzkovateľom pri 

ťažbe štrkov, 

Zodpovedá : Hubinák      Termín : november 2018  

- úloha č. 20/18 – dohodnúť spoluprácu s OZ Párnický rybár vo veci umiestnenia vývesnej 

skrinky. 

Zodpovedá : Ferjančík Tibor               Termín : november 2018  

- úloha č. 21/18 – vzniesť návrhy a pripomienky k pripravovanému spravodaju organizácie. 

Zodpovedá : členovia výboru               Termín : november 2018 

- úloha č. 22/18 – vypracovať žiadosť na dotáciu od Mesta Dolný Kubín pre činnosť 

organizácie. 

Zodpovedá : Žúbor, Vajdulák               Termín : december 2018 

- úloha č. 23/18 – vypracovať prihlášky do súťaží družstiev pre rok 2019 a zaslať na RADU 

SRZ. 

Zodpovedá : Žúbor, Púčik                 Termín : november 2018 

- úloha č.24/18 – požiadať vlastníkov pozemkov pod prístupovými cestami v Párnici o súhlas 

s opravou cesty. 

Zodpovedá : Kosmeľ      Termín : november 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       


