SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVAZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA DOLNÝ KUBÍN

Z Á P I S N I C A č. 04/12
zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 18.6.2012
Prítomní :

Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav, Gregáň Miroslav, Bjel Peter, Ďurkovič
Dušan, Púčik Jozef, Mazalán Ján, Dutková Milada, Vajdulák Leonard,
Ďaďo Štefan
Ospravedlnený : Macík Jozef
Hosť :
Dauda Jozef
Program : 1. Kontrola plnenia úloh
2. Organizačné otázky - informácie
3. Správa odboru pre prácu s mládežou
4. Správa o predaji povolení
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:
16/11 – preskúmanie možnosti vysporiadania pozemkov pod odberným objektom vody vo Vyšnom Kubíne.
Zodpovedá : Mazalán Ján
Termín : júl 2012
04/12 – osloviť OVS ( Mesároš ) na zameranie potrubia prívodu vody
do RH vo Vyšnom Kubíne ( majetkové pomery k pozemkom ).
Zodpovedá : Ďurkovič , Kosmel
Termín : júl 2012
05/12 – vyvolať rokovanie so starostkou obce Párnica ( doriešenie
nevyjasnených vzťahov ).
Zodpovedá : Kosmeľ, Mazalán
Termín : júl 2012
Splnené úlohy : 06/12
Bod 2 : Organizačné otázky - informácie
Hosť výboru p. Dauda Jozef ( člen sekcie LRU –M ) predniesol výboru požiadavky na
organizačné zabezpečenie 24. ročníku preteku „ Oravská Muška “ ( propozície ) s termínom konania 11.8.2012. Medzi iným vzniesol požiadavku o začlenenie úseku Oravy v intraviláne mesta do pretekárskej trate ( nedelenú trať ). Predseda MO p. Sabo
Marián dal o vznesenej požiadavke hlasovať: za – 5 členov , zdržali sa – 2 členovia,
proti – 1 člen ( Gregáň Miroslav ).
Bod 3 :Správa odboru pre prácu s mládežou
Bod programu bude predmetom nasledujúceho zasadnutia výboru z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti vedúceho odboru p. Macíka Jozefa.
Bod 4 : Správa o predaji povolení
Hospodár MO p. Gregáň Miroslav predložil výboru správu o predaji povolení pre rok
2012. Konštatoval, že napriek vyšším príjmom z predaja povolení o takmer 7000 Eur
v porovnaní s predchádzajúcim rokom je alarmujúce, že 48 členov síce zaplatilo člen-

ské ale nezobralo žiadnu povolenku na rybolov. Zároveň upozornil na rozpor medzi
finančnými prostriedkami vybratými na zarybnenie jednotlivých druhov revírov s ich
skutočnou potrebou zarybnenia. Je potrebné presunúť časť finančných prostriedkov
viazaných na kaprové revíry pre zabezpečenie zarybňovacej povinnosti pre lipňové
a pstruhové revíry.
Bod 5 : Rôzne
- p. Mazalán Ján bližšie zadefinoval okruh problémov medzi MO SRZ Dolný Kubín a vedením obce Párnica v zastúpení starostkou p. Antalovou,
- p. Púčik Jozef informoval výbor o doterajšom malom záujme o pretek „ Kapor 24
hodín “, pokiaľ sa v stanovenom termíne neprihlási minimálne 25 pretekárov pretek bude zrušený,
- požiadal o schválenie finančnej čiastky na zabezpečenie cien a občerstvenia na
tento pretek v sume 400 Eur,
- predložil výboru návrh listu ( výzva na odstránenie oplotenia ) pre vlastníkov susediacich pozemkov RH vo Vyšnom Kubíne,
- p. Bjel Peter požiadal členov výboru o uzavretie ( zúčtovanie ) cestovných nákladov k polroku 2012,
- p. Gregáň Miroslav požiadal výbor o schválenie miestneho rybárskeho poriadku
pre ďalšie obdobie v nezmenenom znení a jeho dotlač v množstve 750 ks,
- p. Ďurkovič Dušan
- informoval o zameraní brigád na pstruhových revíroch obhospodarovaných našou organizáciou.
Výbor schvaľuje :
- organizačné zabezpečenie 24. ročníku preteku „ Oravská Muška “ ( propozície)
s termínom konania 11.8.2012,
- návrh listu ( výzva na odstránenie oplotenia ) pre vlastníkov susediacich pozemkov RH vo Vyšnom Kubíne,
- finančnú čiastku na zabezpečenie cien a občerstvenia preteku „ Kapor 24 hodín
v sume 400 Eur,
- miestny rybársky poriadok pre ďalšie obdobie v nezmenenom znení a jeho dotlač v množstve 750 ks.

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

