SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVAZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA DOLNÝ KUBÍN

Z Á P I S N I C A č. 01/12
zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 26.3.2012
Prítomní :

Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav, Gregáň Miroslav, Bjel Peter, Ďurkovič
Dušan, Púčik Jozef, Macík Jozef, Mazalán Ján, Dutková Milada, Vajdulák Leonard
Ospravedlnený : Ďaďo Štefan
Program : 1. Kontrola plnenia úloh
2. Organizačné otázky - informácie
3. Zhodnotenie priebehu ČS
4. Schválenie plánu zasadnutí výboru
5. Príprava školenia nových členov
6. 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
Bod 2 : Organizačné otázky - informácie
Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály :
- rozhodnutie Obvodného úradu ŽP v Dolnom Kubíne, ktorým povoľuje využívanie povrchových vôd z vodného toku Zázrivka na hospodársky chov rýb pre
právny subjekt FARMA HATE, spol. s.r.o., Kláštor pod Znievom,
- odpoveď Obvodného úradu ŽP na podnet MO k porušeniu zákona o odpadoch
skládka odpadu za rodinným domom Ing. Ľuboša Hlavatíka, Matúškova
1982/0, Dolný Kubín,
- žiadosť o prestup z MO SRZ Trstená do MO SRZ Dolný Kubín p. Františka
Janču, Dolná Lehota 596,
- žiadosť o prestup z MO SRZ Poprad do MO SRZ Dolný Kubín Ing. Vladimíra
Božoňa, PhD., Partizánske 3264/10, 059 01Poprad,
- žiadosť na prerušenie členstva na dva roky Ing. Ivana Dubovca, Hurbanova
1183/6, 026 01 Dolný Kubín,
- žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov uhradených organizácii za neodpracované brigády za rok 2011 vo výške 20 eur p. Mendera Jozefa, 027 51
Kraľovany 179 z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti,

-

žiadosť o oslobodenie od brigádnickej povinnosti p. Mendera Jozefa zo zdravotných dôvodov.

Bod 3 :Zhodnotenie priebehu ČS
Predseda MO SRZ p. Sabo Marián vyhodnotil priebeh ČS ako korektný zo strany vedenia schôdze, ale aj zo strany príspevkov, návrhov a podnetov diskutujúcich. Podrobne rozobral prijaté uznesenie ČS a členskou schôdzou uložené úlohy výboru. Poďakoval členom výboru za prípravu a aktívnu účasť.
Bod 4 : Schválenie plánu zasadnutí výboru
Predseda MO predložil výboru na schválenie plán zasadnutí výboru, ktorý výbor jednohlasne schválil. Požiadal p. Mazalána Jána o zverejnenie plánu zasadnutí výboru,
zápisnice z ČS a prijatých uznesení na webovej stránke MO SRZ.
Bod 5 : Príprava a školenie nových členov
Školenie nových členov MO SRZ Dolný Kubín sa uskutočnia dňa 14.4.2012 a skúšky 21.4.2012 o 8.00 hod.
Bod 6 : Rôzne
- p. Ďurkovič Dušan informoval výbor, že dňa 14.4. 2012 sa uskutoční brigáda zameraná na opravu oplotenia RH vo Vyšnom Kubíne,
- požiadal výbor o schválenie zálohy vo výške 300 eur na zakúpenie stavebného
materiálu ( kari rohož, španovací drôt, cement, kotvenie ),
- pripomenul potrebu vypratania pozemku vo vlastníctve MO, ktorý je neoprávnene zabratý vlastníkmi susediacich pozemkov ( úloha 14/11 ),
- p. Gregáň Miroslav v súvislosti s témou prístupu a možnosti vykonávania rybárskeho práva na Jasenovskom potoku ( oplotenie spoločnosti DAZA – Daniel Záhora ) uviedol, že v minulosti sa výbor touto témou už zaoberal a bolo zistené, že
oplotenie bolo riadne stavebne povolené,
- informoval výbor, že v mesiaci apríl je plánovaná brigáda na štrkovisku v Párnici
revír č. 4170, jazero č. 1 a 2 zameraná na prípravu stanovíšť pre májové preteky,
- v súvislosti s pripravovanými májovými pretekmi upozornil výbor na aplikáciu
liečiva Rupín do r. č. 4170 ( možný je len pretek chyť a pusť ),
- informoval výbor a podal výklad k schváleným podmienkam vydávania zľavnených povolení na rybolov pre ZŤP, študentov a dôchodcov,
- p. Púčik Jozef predložil výboru na schválenie termínový kalendár súťaží organizovaných našou MO SRZ v roku 2012 – termínový kalendár bol výborom po pripomienkovaní jednohlasne schválený a bude zverejnený na webovej stránke MO,
- p. Mazalán Ján
- navrhol priznanie brigádnickej činnosti pre rok 2012 členom MO SRZ, ktorí sa
podieľali na výstavbe kaplniek v Medzibrodí zasvätených patrónom rybárov a poľovníkov : p. Kaprálik Štefan, Mudrončík Štefan, Hábek Michal, Sárený Cyril,
- p. Macík Jozef informoval výbor o pripravovanej exkurzii mladých rybárov do
rybničného hospodárstva FARMA HATE v Párnici v mesiaci apríl( dohodnuté s p.
Zvarom Vladimírom ),
- informoval o pripravovanom skúšobnom love MR v mesiaci apríl na r. č. 4170,
jazero č. 1, zameranom na rybolovnú techniku ( nahadzovanie, viazanie, vyvažovanie ... ) – nie lov,
- informoval výbor o pripravovanom preteku MR ktorý sa uskutoční dňa 5.5.2012
r. č. 4170 v Párnici,
- požiadal výbor o schválenie čiastky vo výške 150 eur na organizačné zabezpečenie tohto preteku,

Výbor schvaľuje :
- prestup z MO SRZ Trstená do MO SRZ Dolný Kubín p. Františka Janču, Dolná Lehota 596,
- prestup z MO SRZ Poprad do MO SRZ Dolný Kubín Ing. Vladimíra Božoňa,
PhD., Partizánske 3264/10, 059 01Poprad,
- o oslobodenie od brigádnickej povinnosti p. Mendera Jozefa zo zdravotných
dôvodov pre rok 2012,
- priznanie brigádnickej činnosti pre rok 2012 členom MO SRZ, ktorí sa podieľali na výstavbe kaplniek v Medzibrodí zasvätených patrónom rybárov a
poľovníkov : p. Kaprálikovi Štefanovi, Mudrončíkovi Štefanovi, Hábekovi
Michalovi, Sárenému Cyrilovi,
- čiastku vo výške 150 eur na organizačné zabezpečenie preteku MR ktorý sa
uskutoční dňa 5.5.2012 r. č. 4170 v Párnici,
- zálohy vo výške 300 eur pre p. Ďurkoviča na zakúpenie stavebného materiálu (
kari rohož, španovací drôt, cement, kotvenie ) pre materiálové zabezpečenie
brigády, ktorá sa uskutoční dňa 14.4. 2012 na RH vo Vyšnom Kubíne ( oprava
oplotenia ),
- termínový kalendár súťaží organizovaných našou MO SRZ v roku 2012,
- plán zasadnutí výboru pre nasledujúce obdobie.
Výbor neschvaľuje :
- prerušenie členstva na dva roky Ing. Ivana Dubovca, Hurbanova 1183/6, 026
01 Dolný Kubín,
- vrátenie finančných prostriedkov uhradených organizácii za neodpracované
brigády za rok 2011 vo výške 20 eur p. Menderovi Jozefovi, 027 51 Kraľovany
179 z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti.
- úloha č. 01/12 – zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí výboru na webovej stránke MO SRZ
v intenciách stanovených zákonom.
Zodpovedá : Mazalán Ján
Termín : rok 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

