SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVAZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA DOLNÝ KUBÍN

Z Á P I S N I C A č. 08/12
zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 22.10.2012
Prítomní :

Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav, Gregáň Miroslav, Bjel Peter, Ďurkovič
Dušan, Mazalán Ján, Dutková Milada, Macík Jozef, Púčik Jozef, Vajdulák Leonard

Ospravedlnený : Ďaďo Štefan
Program :

1. Kontrola plnenia úloh
2. Organizačné otázky - informácie
3. Správa odboru pre prácu s mládežou
4. Príprava na lov hlavátky
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:
09/12 – zriadiť Homebanking pre MO SRZ v SLSP.
Zodpovedá : Kosmeľ, Sabo
Termín : september 2012
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
Splnené úlohy : 10/12
Bod 2 : Organizačné otázky - informácie
Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály :
- Vestník RADY október 2012,
- žiadosť o priznanie brigádnickej povinnosti členom, ktorí sa podieľali na výstavbe
kapličky zasvätenej patrónovi rybárov v Medzibrodí.
Bod 3 :Správa odboru pre prácu s mládežou
Správu predniesol výboru vedúci odboru pre prácu s mládežou p. Macík Jozef.
V správe okrem iného konštatoval pokles základne o tri deti. Vyhodnotil plnenie plánu

práce za rok 2012. Požiadal výbor o schválenie prestupu 15-tich členov zo ZÚ MR do
KMR.
Bod 4 :Príprava na lov hlavátky
Hospodár MO p. Gregáň Miroslav informoval výbor o počte Radou SRZ pridelených
hlavátkových povolení pre rok 2012 v počte 50 ks. Zároveň otvoril diskusiu
o zákonnosti prívlače v lipňových vodách od 1.11. do 31.12. bežného kalendárneho
roka. Výbor jednoznačne konštatoval, že sa jedná o chybu zákona, ktorú odstráni až
iniciovaná novela zákona.
Bod 5 :Rôzne
-

-

-

-

p. Sabo Marián informoval o stretnutí k problematike „ Lipeň “, ktoré sa konalo
dňa 18.10.2012 o 16,oo hod. v rybárskom dome v Ružomberku. Stretnutia sa zúčastnili všetci zástupcovia ktorí obhospodarujú lipňové revíry ako aj zástupcovia
Rady SRZ. Záver stretnutia jednoznačne potvrdil nutnosť vytvorenia nových generačných stád lipňa a riešenia problematiky rybožravých predátorov. Bola vznesená
na Radu požiadavka na odchov násady dvojročného lipňa, ktorá bude pre organizácie cenovo dostupná.
p. Mazalán Ján informoval výbor o príprave rybárskeho spravodaja a požiadal
hospodára MO a ostatných vedúcich odborov o odovzdanie potrebných podkladov,
p. Púčik Jozef informoval výbor o priebehu a dosiahnutých výsledkoch druhého
feedrového preteku o pohár predsedu MO SRZ, ktorý sa uskutočnil dňa 29.9.2012
revír 4170, jazero č.1 a 2,
p. Gregáň Miroslav navrhol výboru iniciovať na Radu SRZ vytvorenie petičnej
listiny na vyňatie kormorána veľkého zo zoznamu chránených živočíchov a ostatných rybožravých predátorov, petíciu navrhol distribuovať v čase výdaja povolení,
- informoval výbor o zarybnení pstruhových potokov násadou PP ( 7,4 cm/
27 060ks/ 2 402eur ),
- zarybnení r. Orava 1, 2620 a 4170 násadou PD ( 341kg/ 1186 eur ),
- zarybnení násadou K2- 1000 kg a K3- 2000kg , pleskáča 1000kg, hlavátky 35kg,
- upozornil na zasýpanie časti vodnej plochy r. 2620 a požiadal tajomníka a podpredsedu o riešenie problému v súčinnosti so starostkou obce Párnica,
p. Ďurkovič Dušan informoval o zisteniach ( čierne stavby, znečistenia ) na obhospodarovaných pstruhových revíroch,
- požiadal o zdokumentovanie stavu vedúcim odboru pre čistotu vôd a následné
postúpenie podnetu na príslušné orgány,
- informoval o neodstránení zistených závad na RH prevádzkovateľom p. Dyrcom
( znečistenie chatky ustajnením oviec a porušenie nájomnej zmluvy ),
- informoval o zarybnení obhospodarovaných pstruhových revírov násadou PP,
- pripomenul výboru že termín odovzdávania žiadostí na odpustenie brigádnickej
činnosti končí 31.10. a požiadal vedúcich odboru o doručenie príslušných zoznamov,
- p. Macík Jozef požiadal výbor o prehodnotenie termínu školenia a skúšok nových
členov,
- navrhol školenie a skúšky nových členov organizovať viackrát do roka,
- požiadal výbor o priznanie brigádnickej povinnosti pre p. Flajsa Timoteja v rozsahu 5 hodín za vyčistenie brehov stanovíšť pre lov od odpadkov ( kaprové revíry
v Párnici ).

Výbor schvaľuje :
-

-

priznanie brigádnickej činnosti za rok 2012 v rozsahu 5 hodín pre p. Flajsa Timoteja za vyčistenie brehov stanovíšť pre lov od odpadkov ( kaprové revíry
v Párnici ),
prestupu 15-tich členov zo ZÚ MR do KMR podľa priloženého zoznamu.

Prijaté úlohy :
- úloha č. 12/12 – iniciovať na Radu SRZ vytvorenie petičnej listiny na vyňatie kormorána veľkého zo zoznamu chránených živočíchov a ostatných rybožravých
predátorov, petíciu distribuovať v čase výdaja povolení.
Zodpovedá : Kosmeľ, Gregáň
Termín : rok 2012
- úloha č. 13/12 – vykonať kontrolu zameranú na odstránenie závad prevádzkovateľom RH a zápisnične vyčísliť prípadné škody na majetku MO SRZ.
Zodpovedá : Kosmeľ, Ďurkovič
Termín : november 2012
- úloha č. 14/12 – zdokumentovať zistenia ( čierne stavby, znečistenia ) na obhospodarovaných pstruhových revíroch a pripraviť podnety na príslušné organizácie.
Zodpovedá : Ďaďo Štefan
Termín : november 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

