SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVAZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA DOLNÝ KUBÍN

Z Á P I S N I C A č. 3/13
zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 20.05.2013
Prítomní :

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

Ospravedlnený : Ďaďo Štefan
Program :

1. Kontrola plnenia úloh
2. Organizačné otázky - informácie
3. Informácia odboru čistoty vôd
4. Kontrola plánu hlavných úloh
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:
- úloha č. 1/13 – zabezpečiť cenové ponuky pre nákup PH metra a chrbtového agregátu.
Zodpovedá : Púčik, Kosmeľ
Termín : jún 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 : jún 2013
- úloha č. 8/13 – zabezpečiť geodeta na vytýčenie pozemku a vytýčiť hranicu.
Zodpovedá : Mazalán, Ďurkovič
Termín : jún 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 : jún 2013
Splnené úlohy : 21/13, 7/13, 16/12,
Zrušené : 3/13

Bod 2 : Organizačné otázky - informácie
Predseda p. Sabo Marián a podpredseda p. Mazalán Ján informovali výbor o priebehu
a výsledkoch opravných skúšok nových členov MO SRZ. Úspešných uchádzačov navrhli prijať za členov MO SRZ.
Bod 3 : Informácia odboru čistoty vôd
Z dôvodu ospravedlnenej neúčasti vedúceho odboru na výbore bol bod preložený na
najbližšie zasadnutie výboru MO SRZ.
Bod 4 : Kontrola plánu hlavných úloh
Predseda p.Sabo Marián prekontroloval plnenie plánu hlavných úloh a konštatoval, že
úlohy sú plnené priebežne.
Bod 5 : Rôzne
- p. Mazalán Ján požadoval aby zápis z výboru bol doručovaný členom e-mailovou
poštou a bol vyhotovovaný v troch origináloch najneskôr do 20 dní po rokovaní,
Púčik Jozef informoval o priebehu a výsledkoch prvomájového preteku dvojíc,
- p. Kosmeľ Miroslav informoval o účasti pretekárky Michaely Kosmoľovej v lige
LRU plávaná detí U-14, kde sa umiestnila po dvoch kolách ( Jatov, Buková ) na
peknom III. mieste, čím sa nominovala aj na MS do Francúzska 2013,
- požiadal výbor o preplatenie cestovných nákladov,
- požiadal výbor o podporu v podobe preplatenia cestovných nákladov na MSR Učiek, ktoré sa uskutočnia v dňoch 6-7.7.2013 VN Kozmálovce ( Levice ),
- p. Bjel Peter informoval o priebehu a záveroch VZ Slovryb a.s.,
- p. Gregáň Miroslav informoval o potrebe vyspravenia prístupových komunikácií
ku kaprovým revírom v Párnici,
- požiadal výbor o schválenie čiastky 300 eur na materiál a techniku pre zabezpečenie požadovaných prác,
- informoval predbežnom termíne ukončenia zákazu lovu na kaprovom revíri č.
4170 z dôvodu aplikácie liečiva RUPIN a požiadal o aktuálne zverejnenie termínu
ukončenia zákazu na webovej stránke MO SRZ,
- informoval výbor o objednávke hlavátkových povolení na rok 2013 ( 50 ks á 50
eur a 10 ks á 200 eur ),
- informoval o zarybnení revíru Orava 1 násadou PD a kaprových revírov násadou
šťuky,
- informoval o vykonanej kontrole RS dňa 15.5.2013 ( kontrolovaných 51 rybárov,
bez priestupku ),
- informoval o brigáde zameranej na vyčistenie stanovíšť a prístupovej cesty r.
4170,
- informoval o čiernej skládke v Párnici r.2620,
- p. Ďurkovič Dušan informoval o prácach zrealizovaných na budove liahne
počas brigády vo Vyšnom Kubíne ( výspravky vonkajších omietok, obkopanie budovy a vyštrkovanie okolia kamenivom, odvod dažďovej vody .. ),
- požiadal výbor o súhlas na zakúpenie a osadenie dažďových žľabov na strechu
liahne.
Výbor schvaľuje :
- finančnú čiastku vo výške 300 eur na materiál a techniku potrebnú na úpravu prístupových ciest ku kaprovým revírom v Párnici,

-

odmeny za skúšky a školenie nových členov MO SRZ podľa priloženého zoznamu,
nových členov MO SRZ podľa priloženého zoznamu ( opravné skúšky ),
preplácanie cestovných nákladov na celoštátnu postupovú súťaž v LRU plávaná liga mládeže U14,18,23,
účasť Michaely Kosmelovej na MSR v LRU plávaná, ktoré sa uskutočnia v dňoch
6-7.7.2013 VN Kozmálovce ( Levice ).

Prijaté úlohy :
- úloha č. 11/13 – predložiť kalkuláciu na osadenie nových odvodňovacích žľabov
na liahni vo Vyšnom Kubíne.
Zodpovedá : Ďurkovič
Termín : jún 2013
- úloha č. 12/13 – pripraviť podnety k nelegálne uloženému odpadu r.2620.
Zodpovedá : Ďaďo Štefan
Termín : jún 2013
- úloha č. 13/13 – zverejnenie termínu ukončenia zákazu lovu na kaprovom revíri
č. 4170 z dôvodu aplikácie liečiva RUPIN na webovej stránke MO SRZ.
Zodpovedá : Mazalán, Gregáň
Termín : jún 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

