SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVAZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA DOLNÝ KUBÍN

Z Á P I S N I C A č. 6/13
zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 26.08.2013
Prítomní :

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

Hostia :

Juraj Kazimír, Jaroslav Chodák

Program :

1. Kontrola plnenia úloh
2. Organizačné otázky - informácie
3. Informácia o športovej činnosti
4. Informácia o brigádach
5. informácia o činnosti DK
6. Rôzne

Priebeh zasadnutia :
Zasadnutie výboru otvoril predseda MO SRZ p. Sabo Marián, ktorý privítal prítomných členov výboru a hostí. Konštatoval, že výbor je uznášania schopný.
Bod 1 : Kontrola plnenia úloh
Trvajúce úlohy :
- 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 : september 2013
- úloha č. 16/13 – pripraviť opätovný podnety k čiernej stavbe MVE na Beňovolehotskom potoku.
Zodpovedá : Ďaďo Štefan
Termín : september 2013
Splnené úlohy : 14/13
Bod 2 : Organizačné otázky - informácie
Hospodár MO p. Gregáň Miroslav informoval výbor o diskriminačnom postupe
RADY SRZ pri zarybňovaní jednotlivých revírov zo získaných prostriedkov
z Environmentálneho fondu v roku 2013 – projekt „ Zachovanie priaznivého stavu
ichtyocenóz vo voľných vodách v rybárskom užívaní SRZ “. Napriek tomu že násada išla do revírov Orava č. 2 a 3, do nášho revíru Orava č. 1 nebola vysadená
v rámci projektu žiadna násada. Navrhol požiadať RADU SRZ Žilina
o zdôvodnenie takéhoto postupu, oboznámiť členov MO SRZ na ČS 2014 o postupe
RADY a žiadať o vyňatie revíru Orava č. 1 zo zväzového povolenia pri novom revírovaní.
Bod 3 : Informácia o športovej činnosti

Informáciu o športovej činnosti predložil výboru vedúci odboru p. Púčik Jozef.
Zhrnul v informácii priebeh a výsledky pretekov za prvý polrok 2013 a informoval
o organizačnom zabezpečení pripravovaných pretekov „ Oravská Muška “ , „ Feeder
cup 2013 “ a „ Funkcionársky pretek o pohár viceprezidenta RADY SRZ “. Požiadal výbor o schválenie finančnej čiastky 400 eur na organizačné zabezpečenie pretekov a o zverejnenie zákazu lovu rýb na jazere č. 1., r. 4170 v termíne konania preteku.
Bod 4 : Informácia o brigádach
Informatívnu správu o brigádach predniesol výboru vedúci odboru tečúcich vôd p.
Ďurkovič Dušan . V správe konštatoval, že máme 649 členov s brigádnickou povinnosťou a z toho 183 členov bez brigádnickej povinnosti . Povinnosť odpracovať je
5 280 brigádnických hodín, pričom k dnešnému dňu bolo odpracovaných 1 406 brigádnických hodín. Informoval o pripravovaných brigádach do konca roka 2013 –
štyri termíny.
Bod 5 : Informácia o činnosti DK
Správu o činnosti DK predniesol z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti predsedu
DK p. Piroha p. Gregáň Miroslav. Disciplinárne stíhaní členovia MO SRZ boli riešení finančnou pokutou a boli im zosobnené trovy konania.
Bod 6 : Rôzne
- p. Kazimír Juraj požiadal výbor o zdôvodnenie prečo nie sú zverejňované zápisnice z výborov na webovej stránke tak ako sa na tom uzniesla ČS 2013 - požiadal o zjednanie nápravy,
- požiadal o informáciu k zámeru MO SRZ zakúpiť chrbtový agregát – bolo dohodnuté, že budú oslovené dve spoločnosti na zaslanie cenovej ponuky,
- informoval sa o postupe výboru k návrhu na vyznamenanie členov MO SRZ –
návrhy na vyznamenania a samotný akt pripraví výbor na ČS 2014,
- kritizoval postup výboru k získavaniu prostriedkov z fondov SR – Environmentálny fond,
- p. Chodák Jaroslav – informoval sa na možnosť zakúpenia oximetru pre potreby
MO – bolo dohodnuté, že bude v tomto roku zakúpený PH meter a v budúcom roku výbor zváži zakúpenie oximetru,
- p. Mazalán Ján reagoval na požiadavku p. Kazimíra k zverejňovaniu zápisníc,
- p. Gregáň Miroslav informoval o zarybnení obhospodarovaných revírov
a o pripravovanom zarybnení násadou K1, K2, K3, šťuky, zubáča a hlavátky,
- p. Bjel Peter navrhol zvýšenie zarybnenia Oravy č. 1 PD konzumným o 200 kg –
návrh nebol výborom podporený,
p. Macík Jozef informoval o úspechu juniorského pretekára Andreja Feješa
v LRU- mucha na MSR – 1. miesto a 3. miesto na Podolínskej pätnástke.
Výbor schvaľuje :
- finančnej čiastky 400 eur na organizačné zabezpečenie pretekov.
Prijaté úlohy :
- úloha č. 19/13 – zverejnenie zápisníc MO SRZ na webovej stránke, zákazu lovu
v termíne konania funkcionárskych pretekov a informácie o zákaze stanovania na
Orave.
Zodpovedá : Mazalán
Termín : august 2013

-

-

-

úloha č. 20/13 – napísať žiadosť na RADU SRZ o zdôvodnenie postupu pri zarybňovaní jednotlivých revírov zo získaných prostriedkov z Environmentálneho
fondu v roku 2013 – projekt „ Zachovanie priaznivého stavu ichtyocenóz vo voľných vodách v rybárskom užívaní SRZ “. Napriek tomu že násada išla do revírov
Orava č. 2 a 3, do nášho revíru Orava č. 1 nebola vysadená v rámci projektu žiadna
násada.
Zodpovedá : Kosmeľ, Gregáň
Termín : september 2013
úloha č. 21/13 – pripraviť žiadosť na Environmentálny fond v rozsahu zverejnených výziev.
Zodpovedá : výbor
Termín : október 2013
úloha č. 22/13 – pripraviť podnety na znečisťovanie Pucovského potoka( farma
dobytka ).
Zodpovedá : Ďaďo
Termín : september 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

