SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVAZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA DOLNÝ KUBÍN

Z Á P I S N I C A č. 07/12
zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 24.9.2012
Prítomní :

Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav, Gregáň Miroslav, Bjel Peter, Ďurkovič
Dušan, Mazalán Ján, Dutková Milada, Ďaďo Štefan, Macík Jozef
Ospravedlnení : Púčik Jozef, Vajdulák Leonard
Hostia : Dyrc Ján
Program : 1. Kontrola plnenia úloh
2. Organizačné otázky - informácie
3. Informácia o činnosti RS
4. Rôzne
Priebeh zasadnutia :
Zasadnutie výboru otvoril predseda MO SRZ p. Sabo Marián, ktorý privítal prítomných členov výboru a konštatoval, že výbor je uznášania schopný.
Požiadal pozvaného hosťa výboru p. Dyrca aby objasnil výboru príčiny, ktoré ho viedli k porušeniu zmluvy o prenájme v bode ktorý sa týka zákazu chovu hospodárskych
zvierat ( ovce ustajnené v objekte chatky ). Nájomca v zastúpení p. Dyrcom Jánom
prehlásil, že ovce do budúceho výboru z objektu RH odvezie a chatku po ustajnení dá
do pôvodného stavu. Informoval tiež výbor o druhoch a množstvách chovaných rýb
a podrobnostiach dodávky násady PD a vianočného kapra.
Bod 1 : Kontrola plnenia úloh
Trvajúce úlohy: 09/12 – zriadiť Homebanking pre MO SRZ v SLSP.
Zodpovedá : Kosmeľ, Sabo
Termín : september 2012
Splnené úlohy : 07/12, 08/12
Bod 2 : Organizačné otázky - informácie
Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály :
- žiadosť o oslobodenie od brigádnickej povinnosti p. Jána Kováča z dôvodu posúdenia za invalidného 50%,
- výzva RADY SRZ na zdokladovanie použitia príspevku 2% podielovej dane za
rok 2011 resp. 2012.
Bod 3 :Informácia o činnosti RS
Informáciu o činnosti RS podal výboru vedúci RS p. Gregáň Miroslav. Informoval
o vykonaných kontrolách v súčinnosti s Obvodným oddelením policajného zboru
a o zistených previneniach ( Kapusta Milan lov rýb na tri udice r.č. 4170, Plančo Marek nezapísanie úlovku pstruha 4 ks po ulovení r.č. 4640 Žilina ). Celkom bolo vykonaných 5 kontrolných akcií z toho 2 x v spolupráci s políciou. Požiadal výbor
o schválenie tlače predpísaných tlačív v zmysle usmernenia RADY SRZ . Po ich obstaraní budú rozdané členom RS spolu s poučením.
Bod 7 :Rôzne
- p. Mazalán Ján informoval výbor o majetkových pomeroch pod odberným objektom vody a prívodným potrubím k RH vo Vyšnom Kubíne. Navrhol výboru
schváliť priznanie brigádnickej činnosti v rozsahu 10 hodín pre p. Kukana, ktorý
vykonal potrebnú analýzu majetkových vzťahov,

p. Ďaďo Štefan informoval výbor o vytečení neznámej tekutiny hrdzavej farby
z objektu SEZ Dolný Kubín do rieky Orava dňa 11.9.2012 o 10,30 hod., úhyn rýb
nebol zistený, boli odobrané vzorky a oboznámené štátne organizácie ObÚ ŽP
Dolný Kubín a IŽP Žilina,
- p. Gregáň Miroslav navrhol výboru schváliť zvýšenie plánu zarybnenie pre rok
2012 v kategórii K2 a K3 v hodnote 1 200 eur ( cca 500 kg ),
- informoval o brigádach na kaprových revíroch v Párnici zameraných na vyčistenie brehov od náletu drevín, rozprestretie štrkov a spevnenie brehov panelmi medzi vodnou plochou č.1 a 2,
- požiadal výbor o schválenie objednania nevyhnutnej techniky pre zabezpečenie
týchto prác,
- p. Ďurkovič Dušan informoval o zameraní najbližšej brigády za účelom sfunkčnenia rybochodu pod MVE na Jasenovskom potoku ( zvýšenie hladiny vody za účelom prekonania výškového rozdielu existujúceho betónového schodu ),
- informoval o účasti a zameraní brigády organizovanej v Párnici na základe dojednania so starostkou obce,
- p. Macík Jozef informoval o preteku mladých rybárov, ktorý sa uskutoční dňa
6.10.2012 na vodnej ploche č.1 r.č. 4170 v Párnici,
- p. Sabo Marián informoval o víťazstve družstva MO v preteku o pohár viceprezidenta RADY SRZ, ktorý sa konal 8.9.2012 v Kysuckom N.M.( Sabo, Vajdulák
st., Vajdulák ml., Gregáň ).
Výbor schvaľuje :
- priznanie brigádnickej činnosti za rok 2012 pre p. Kukana za analýzu majetkových vzťahov pozemkov pod odberný objektom vody a prívodovým potrubím
k RH vo Vyšnom Kubíne,
- oslobodenie od brigádnickej povinnosti p. Jána Kováča z dôvodu posúdenia za
invalidného na 50%,
- tlač potrebných tlačív pre činnosť RS v zmysle usmernenia RADY Žilina,
- organizačné zabezpečenie feedrového preteku v sume 240 eur ( ceny, občerstvenie ),
- odmeny za organizovanie Oravskej mušky pre p. Daudu, Šumského, Patscha
po 30 eur a p. Žúbora Petra v sume 40 eur,
- zvýšené zarybnenie oproti plánu zarybnenia pre rok 2012 o sumu 1 200 eur,
- objednanie nevyhnutnej techniky pre zabezpečenie potrebných prác pre brigádu a jej zameranie v Párnici.
Prijaté úlohy :
- úloha č. 10/12 – zaslať na RADU SRZ kópie dokladov o použití príspevku podielových daní organizáciou za roky 2012, 2013.
Zodpovedá : Kosmeľ
Termín : 22.10.2012
- úloha č. 11/12 – opätovne osloviť poľovnícke združenia ktorých revír hraničí s revírom Orava 1 za účelom zaktivovania dohôd vo veci odstrelu kormorána veľkého. Vyžiadať od MO SRZ Trstená podklady k žiadosti na plašenie kormorána (
natiahnutie šnúr ponad zimoviská rýb ), ktorá bola adresovaná na KÚ ŽP. Vytipovať lokality pre takýto spôsob plašenia.
Zodpovedá : Kosmeľ, Gregáň
Termín : 31.10.2012
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
RNDr. Sabo Marián
Tajomník MO SRZ
Predseda MO SRZ
-

