SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVAZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA DOLNÝ KUBÍN

Z Á P I S N I C A č. 4/13
zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 24.06.2013
Prítomní :

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

Program :

1. Kontrola plnenia úloh
2. Organizačné otázky - informácie
3. Informácia odboru čistoty vôd
4. Správa odboru pre prácu s mládežou
5. Správa o predaji povolení
6. 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
Splnené úlohy : 1/13, 2/13, 8/13, 9/13, 10/13, 11/13, 12/13, 13/13
Bod 2 : Organizačné otázky - informácie
Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály :
-

žiadosť p. Bachledu Martina o príspevok na Majstrovstvá Európy 2013 v LRU
Mucha ( člen reprezentačného družstva ),
žiadosť o vydanie rybárskeho povolenia na rok 2013 p. Zuzany Žúborovej,
oznámenie SIŽP Žilina o výsledku šetrenia k podnetu MO na nelegálny odber vody z prítoku Leštínskeho potoka – neopodstatnený,
OÚ ŽP Žilina rozhodnutie vo veci prehĺbenia koryta rieky Orava na žiadosť p. Jána Šárfyho,
OÚ ŽP v D. Kubíne oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci ťažby
riečneho materiálu z rieky Orava, k.ú. Horná Lehota,
žiadosť o odpustenie brig. povinnosti v roku 2013 p. Miroslava Čecha z dôvodu
dlhodobej PN.

Bod 3 : Informácia odboru čistoty vôd
Správu predložil vedúci odboru p. Ďaďo Štefan. Informoval o stave vybavenosti
jednotlivých podnetov na znečistenia tokov a susediacich pozemkov k štátnym orgánom a obciam. Informoval výbor o nových zisteniach ( farma HD Pucov .. ).

Bod 4 : Správa odboru pre prácu s mládežou
Vedúci odboru p. Macík Jozef predložil výboru správu odboru pre prácu s mládežou
v školskom roku 2012/2013. V správe informoval výbor aj o pripravovaných športových podujatiach v mesiaci júl a september 2013( Rybárska 24- hodinovka a Párnica
Cup ).
Bod 5 : Správa o predaji povolení
Hospodár MO p. Gregáň Miroslav informoval výbor o predaji povolení pre rok 2013.
Upozornil na nižšie príjmy oproti skutočnosti roku 2012. Vyhodnotil záujem o jednotlivé druhy vydávaných povolení na rybolov.
Bod 6 : Rôzne
-

-

-

Púčik Jozef informoval o organizačnom zabezpečení Oravskej mušky a požiadal
výbor o schválenie propozícií preteku,
- informoval o pripravovanom preteku funkcionárov, ktorý organizačne zabezpečuje tento rok naša MO,
p. Bjel Peter požiadal tajomníka o telefonické oznámenie doručenej faktúry,
p. Gregáň Miroslav informoval zisteniach RS pri vykonanej kontrole : Janotík
Miroslav, Janotík Lukáš, Maroš Mikuš neukončený lov po 24 hodine a nezapísané
úlovky,
- požiadal výbor o schválenie trov konania u disciplinárne stíhaného vo výške 5
eur,
- informoval o plánovanej kontrolnej činnosti na II. polrok 2013,
p. Ďurkovič Dušan informoval o prácach zrealizovaných brigádnikmi na pstruhových revíroch a o pripravovanej brigáde na potoku Istebnianka,
p. Macík Jozef informoval výbor o MSR v LRU mucha v kategórii O-18 rokov,
ktoré sa uskutočnia v dňoch 29-30.6.2013 v St. Ľubovni za účasti našich pretekárov Feješ, Mäsiar, Benka,
- Feješ a Benka sú aj náhradníci pre postupovú súťaž divízia.

Výbor schvaľuje :
-

finančnú čiastku vo výške 150 eur p. Bachledovi Martinovi ako príspevok na
Majstrovstvá Európy 2013 v LRU Mucha ( člen reprezentačného družstva ),
nákup PH metra v hodnote 59 eur (AD 11 ),
finančnú čiastku 300 eur na odvodňovacie žľaby liahne,
nákup násady mreny severnej 500 ks podľa predloženej cenovej ponuky,
finančnú čiastku 100 eur na pretek „ Rybárska 24-hodinovka“ revír č. 3-2620
v mesiaci júl 2013,
propozície preteku “ Oravská muška „
trovy konania u disciplinárne stíhaného vo výške 5 eur,
zvýšenie odmeny za predaj povolení o 10 eur,
preplatenie cestovných nákladov na MSR v LRU mucha do 18 rokov pretekárovi
ktorý sa umiestni do tretieho miesta,
odpustenie brig. povinnosti v roku 2013 p. Miroslavovi Čechovi z dôvodu dlhodobej PN.

Prijaté úlohy :
-

-

-

-

úloha č. 14/13 – zvolať rokovanie s vlastníkmi susediacich pozemkov RH vo Vyš
nom Kubíne.
Zodpovedá : Kosmeľ
Termín : júl 2013
úloha č. 15/13 – pripraviť list na SIŽP Žilina vo veci riešenia podnetu k nelegálnemu odberu vody z prítoku Leštinského potoka.
Zodpovedá : Ďaďo Štefan
Termín : júl 2013
úloha č. 16/13 – pripraviť opätovný podnety k čiernej stavbe MVE na Beňovolehotskom potoku..
Zodpovedá : Ďaďo Štefan
Termín : júl 2013
úloha č. 17/13 – pripraviť propozície preteku funkcionárov.
Zodpovedá : Púčik
Termín : júl 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

