SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVAZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA DOLNÝ KUBÍN

Z Á P I S N I C A č. 2/13
zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 22.04.2013
Prítomní :

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

Program :

1. Kontrola plnenia úloh
2. Organizačné otázky - informácie
3. Príprava pretekov
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.
Bod 1 : Kontrola plnenia úloh
Trvajúce úlohy:
- úloha č. 16/12 – v súvislosti s oplotením RH vo Vyšnom Kubíne treba zabezpečiť
vytýčenie hranice pozemku pre nové oplotenie geodetom, zistiť náležitosti ohľadom
stavebného povoľovania a jednoduchý nákres vrátane použitých materiálov
a rozpočtu.
Zodpovedá : Mazalán, Kosmeľ, Ďurkovič
Termín : Máj 2012
- úloha č.21/12 – zistiť podmienky účasti juniorských pretekárov v LRU Mucha
v postupových súťažiach ( divízia ).
Zodpovedá : Macík Jozef
Termín : máj 2013
- úloha č. 1/13 – zabezpečiť cenové ponuky pre nákup PH metra a chrbtového agregátu.
Zodpovedá : Púčik, Kosmeľ
Termín : máj 2013
- úloha č. 2/13 – vyhodnotiť cenové ponuky násady mreny severnej a odvolanie
a menovanie hospodárov MO SRZ v zmysle uznesenia výboru.
Zodpovedá : Gregáň
Termín : máj 2013
- úloha č. 3/13 – zabezpečiť cenovú ponuku na poistenie budov a inventáru .
Zodpovedá : Kazimír
Termín : máj 2013
Splnené úlohy : 18/12, 20/12, 4/13, 5/13, 6/13
Bod 2 : Organizačné otázky - informácie
Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály :
- žiadosť na prerušenie členstva na rok 2013 p. Removčík Ivan,
- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2013 p. Drexnera Františka
- žiadosť o prestup z MO SRZ Námestovo do MO SRZ D. Kubín p. Manca Petra .

Bod 3 : Príprava pretekov
Vedúci odboru pre športovú činnosť p. Jozef Púčik oboznámil výbor s podrobnosťami
organizačného zabezpečenie májových pretekov. Požiadal výbor o schválenie finančnej čiastky vo výške 300 eur na nákup cien.
Bod 4 : Rôzne
- p. Sabo Marián informoval výbor o znečistení okolia po usporiadaní motocyklových pretekov v Žaškove,
- k úlohe 16/12 požiadal príslušných vedúcich o spoluúčasť na jej plnení na
4.5.2013 o 10,00 hod. so stretnutím vo V. Kubíne v areáli RH,
- p. Mazalán Ján informoval výbor o priebehu a výsledkoch školenia a skúšok nových členov ( zo 40-tich uchádzačov uspelo 33 ), kladne hodnotil využitie videoprojektora ako učebnej pomôcky,
- p. Ďaďo Štefan informoval výbor o podnete k znečisťovaniu Pucovského potoka
z farmy na chov dobytka ( podnet od p. Čaprndu ),
- p. Bjel Peter informoval o podmienkach povinných odvodov do poisťovní
z dohôd platných pre fyzické a právnické osoby,
- p. Gregáň Miroslav informoval o zarybnení rybárskych revírov pričom poukázal
na katastrofickú situáciu v chove a dostupnosti násady hlavátky,
- informoval výbor o záveroch stretnutia hospodárov z ktorého vzišiel návrh zrušiť
celozväzové Li povolenia na rybolov,
- navrhol iniciovať stretnutie so zástupcami MO SRZ Trstená za účelom zmeny
revírovania ( navrhuje požiadať RADU SRZ o pridelenie revíru Orava 2 našej
a trstenskej organizácii za účelom spoločného obhospodarovania tohto revíru ),
- informoval o úhyne rýb v zimnom období a o ich zbere,
- informoval o zákaze lovu rýb revír 4170 od 15.5.2013 z dôvodu aplikácie liečiva
RUPIN,
- informoval o pripravovanej brigáde zameranej na úpravu prístupových ciest kaprových revírov v Párnici a o možnosti získať materiál na ich spevnenie,
p. Ďurkovič Dušan - informoval výbor o brigáde, ktorá sa uskutočnila dňa
13.4.2013 na Rybárskej ulici v Záskalí ( požiadavka z ČS marec 2013 ),
- vyzbieraný odpad odviezla a zlikvidovala spoločnosť TS s.r.o. D. Kubín,
- informoval o prácach zrealizovaných na budove liahne počas brigády vo Vyšnom
Kubíne ( výspravky vonkajších omietok, obkopanie budovy a vyštrkovanie okolia
kamenivom .. ).
Výbor schvaľuje :
- finančnú čiastku vo výške 300 eur na nákup cien na májový pretek dvojíc,
- prerušenie členstva na rok 2013 p. Removčík Ivan,
- prerušenie členstva na rok 2013 p. Drexnera Františka
- prestup z MO SRZ Námestovo do MO SRZ D. Kubín p. Manca Petra,
- nových členov MO SRZ podľa priloženého zoznamu.
Prijaté úlohy :
- úloha č. 7/13 – písomne požiadať starostku obce a políciu o súčinnosť pri vytýčení hranice pozemku RH vo Vyšnom Kubíne, oboznámiť o zámere vlastníkov susediacich pozemkov.
Zodpovedá : Kosmeľ
Termín : ihneď

-

-

úloha č. 8/13 – zabezpečiť geodeta na vytýčenie pozemku a vytýčiť hranicu.
Zodpovedá : Mazalán, Ďurkovič
Termín : 4.5.2013
úloha č. 9/13 – zorganizovať stretnutie so zástupcami MO SRZ Trstená za účelom zmeny revírovania ( navrhuje požiadať RADU SRZ o pridelenie revíru Orava
2 našej a trstenskej organizácii za účelom spoločného obhospodarovania tohto revíru ). Požiadať RADU SRZ o zmenu revírovania.
Zodpovedá : Gregáň, Kosmeľ
Termín : jún 2013
úloha č. 10/13 – pripraviť podnety na znečisťovanie Pucovského potoka a okolia
kaprových revírov zo strany Žaškova ( farma dobytka, motocyklové preteky ).
Zodpovedá : Ďaďo Štefan
Termín : máj 2013

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

