SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVAZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA DOLNÝ KUBÍN

Z Á P I S N I C A č. 5/13
zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 22.07.2013
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 o čerpaní rozpočtu
4. Informatívna správa KK
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. 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
Splnené úlohy : 17/13
Bod 2 : Organizačné otázky - informácie
Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály :
-

Vestník RADY SRZ jún 2013, čiastka 3/2013,
Výsledok skúšky ( voda z Vyšnokubínskeho potoka ) vykonaná Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom Dolný Kubín.

Bod 3 : Informácia o čerpaní rozpočtu
Ekonóm MO p. Bjel Peter informoval výbor o plnení jednotlivých položiek rozpočtu
v časti výdajov a príjmov. Konštatoval, že príjmy sú plnené vo väčšine plánovaných
položkách a výdaje zodpovedajú primerane termínu ich vyhodnotenia.
Bod 4 : Informatívna správa KK
Predseda KK p. Vajdulák Leonard informoval výbor o presunutí plánovanej kontroly
na mesiac september z dôvodu čerpania dovoleniek členmi KK.
Bod 5 : Rôzne
-

-

-

p. Púčik Jozef informoval o organizačnom zabezpečení Oravskej mušky
a zaslanej žiadosti na SVP.š.p. o zabezpečenie nízkeho prietoku rieky Orava,
- informoval o pripravovanom preteku funkcionárov, ktorý sa uskutoční 14.9.2013
na r. 4170, jazero č.1 a 2 , prerokoval s výborom návrh propozícií preteku a technického zabezpečenia,
- informoval o znečistení stanovíšť kaprových revírov v Párnici nezodpovednými
rybármi,
p. Mazalán Ján zabezpečí zverejnenie propozícií pripravovaných pretekov na
webovej stránke MO SRZ,
p. Gregáň Miroslav požiadal tajomníka o zaslanie žiadosti na zdôvodnenie na
RADU SRZ prečo neboli akceptované požiadavky MO k vymazaniu osôb zo zoznamu pre nevydanie povolenia,
- požiadal výbor aby sa zaoberal návrhom zmeny obhospodarovania a revírovania
Jelšavského potoka z lovného na chovný,
p. Ďurkovič Dušan informoval o spadnutom kmeni stromu do Jasenovskáho potoka pri pekárni Rusina a požiadal p. Púčika o pomoc pri jeho odstraňovaní,
p. Macík Jozef informoval o priebehu a úspechoch detskej „ Nonstopky“, ktorá sa
uskutočnila 12-13.júla 2013 na r.č. 3- 2620 OR Istebné, vysoko hodnotil športové
správanie mladých pretekárov a ich disciplinovanosť.

Výbor schvaľuje :
- Propozície preteku funkcionárov o pohár viceprezidenta RADY SRZ.
Prijaté úlohy :
-

úloha č. 18/13 – zaslanie žiadosti na zdôvodnenie na RADU SRZ prečo neboli
akceptované požiadavky MO k vymazaniu osôb zo zoznamu pre nevydanie povolenia.
Zodpovedá : Kosmeľ
Termín : august 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

