SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVAZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA DOLNÝ KUBÍN

Z Á P I S N I C A č. 02/12
zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 16.4.2012
Prítomní :

Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav, Gregáň Miroslav, Bjel Peter, Ďurkovič
Dušan, Púčik Jozef, Mazalán Ján, Dutková Milada, Vajdulák Leonard
Ospravedlnení : Ďaďo Štefan, Macík Jozef
Program : 1. Kontrola plnenia úloh
2. Organizačné otázky - informácie
3. Schválenie plánov práce odborov
4. Príprava pretekov
5. Rôzne
Priebeh zasadnutia :
Zasadnutie výboru otvoril predseda MO SRZ p. Sabo Marián, ktorý privítal prítomných členov výboru a konštatoval, že výbor je uznášania schopný.
Bod 1 : Kontrola plnenia úloh
Trvajúce úlohy:
14/11 – pripraviť list na vypratanie pozemku vo Vyšnom Kubíne,
ktorý neoprávnene zaberajú vlastníci susednej nehnuteľnosti.
Zodpovedá : Kosmeľ, Púčik
Termín: apríl 2012
16/11 – preskúmanie možnosti vysporiadania pozemkov pod odberným objektom vody vo Vyšnom Kubíne.
Zodpovedá : Mazalán Ján
Termín : apríl 2012
Splnené úlohy : 01/12
Bod 2 : Organizačné otázky - informácie
Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály :
- vestník SRZ , RADY apríl 2012
Bod 3 :Schválenie plánov práce odborov
Bod programu bude predmetom nasledujúceho zasadnutia výboru- 21.5.2012.
Bod 4 : Príprava pretekov
Vedúci odboru pre športovú činnosť p. Púčik Jozef predložil výboru na schválenie organizačné zabezpečenie a propozície pretekov „ Májový kapor “ preteky jednotlivcov a
„ Májový kapor “ preteky dvojíc ( 1.5.2012 a 8.5.2012 ), ktoré sa budú konať na štrkovisku Párnica revír č.4170. Ceny na pretek zabezpečí Mazalán Ján v spolupráci
s Púčikom Jozefom. Vyhotovením diplomov bol poverený p. Vajdulák Leonard. Finančná čiastka na ceny a občerstvenie bola schválená 350 eur. Brigáda zameraná na
vyčistenie stanovíšť a ich úpravu bude vykonaná do 1.5.2012 ( predpokladaný termínsobota 28.4.2012 ). Na preteky LRU v plávanej „ Oravská liga“ je prihlásených 5
družstiev za MO SRZ Dolný Kubín. Výbor sa uzniesol, že družstvo ktoré sa umiestni
na poslednom mieste z družstiev MO SRZ Dolný Kubín nebude v nasledujúcom ročníku pretekov podporené zo strany MO ( preplatenie cestovných nákladov, zakúpenie
krmiva ... ).
Bod 5 : Rôzne
- p. Mazalán Ján informoval výbor o aktualizácii násteniek, webovej stránky MO (
zloženie výboru, športová činnosť, zasadnutia výboru, aktuality ... ),

- vzniesol požiadavku na zakúpenie premietacieho plátna a laserového ukazovátka
k videoprojektoru,
- v súvislosti s požiadavkou na zapožičanie videoprojektora pre potreby krúžkov
detí upozornil výbor na zodpovednosť, ktorá mu vyplýva zo zvereného prístroja,
pripomenul že ZOO klub Dolný Kubín má vlastné zariadenie a k výpožičke by organizácia mala pristúpiť len za podmienky, že bude ich zariadenie nefunkčné a len
pre potreby krúžku rybárov,
- p. Bjel Peter v súvislosti s témou 2% podielovej dane požiadal tajomníka o preverenie neidentifikovateľných platieb zo strany RADY SRZ v mesiaci december
2011, ktoré prišli na účet MO ( 333,48 eur a 19,41 eur ),
- p. Ďurkovič Dušan informoval výbor, že dňa 20.4. 2012 o 9,00 hod. príde násada
PP 12 cm/ 15 500 ks z rybochovných zariadení RADY SRZ, násada bude rozvezená do pstruhových revírov obhospodarovaných MO SRZ a rieky Orava č.1 v úseku
od obce Bziny po reštauráciu Kopačka na sídlisku Bysterec,
- informoval o brigáde zo dňa 14.4.2012, ktorá sa uskutočnila na RH vo Vyšnom
Kubíne a bola zameraná na opravu oplotenia, upozornil na potrebu zalepenia dier
na sklolamináte hangáru ( vypožičanie kľúča od p. Dyrca ),
- požiadal tajomníka aby vyzval p. Dyrca na vypratanie pozemku od hospodárskych zvierat,
- p. Gregáň Miroslav informoval výbor o alarmujúcom poklese členskej základne
a o nezaplatení členského príspevku v stanovenom termíne viacerými členmi MO,
- informoval výbor o aplikácii liečiva RUPÍN r.č. 4170 štrkovisko Párnica na
štyri kŕmne miesta, ktoré boli zo súhlasom veterinárnej správy určené a vyznačené,
boli osadené informačné tabule, ktoré upozorňujú na zákaz lovu od 15.5.2012 (
musí uplynúť 378 denných stupňov ).
Výbor schvaľuje :
- finančnú čiastku vo výške 350 eur na organizačné zabezpečenie májových pretekov ( ceny, občerstvenie ),
- propozície a organizačné zabezpečenie pretekov „ Májový kapor “ preteky jednotlivcov a „ Májový kapor “ preteky dvojíc ( 1.5.2012 a 8.5.2012 ).
Výbor sa uzniesol :
- že družstvo ktoré sa umiestni na poslednom mieste z družstiev MO SRZ Dolný
Kubín nebude v nasledujúcom ročníku pretekov podporené zo strany MO (
preplatenie cestovných nákladov, zakúpenie krmiva ... ).
- úloha č. 02/12 – predložiť cenovú ponuku na zakúpenie premietacieho plátna a laserového
ukazovátka..
Zodpovedá : Mazalán Ján
Termín : 21.5. 2012
- úloha č. 03/12 – vyzvať p. Ddyrca na vypratanie pozemku RH vo Vyšnom Kubíne od hospodárskych zvierat.
Zodpovedá : Kosmeľ Miroslav
Termín : 21.5. 2012
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
Tajomník MO SRZ

RNDr. Sabo Marián
Predseda MO SRZ

