SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVAZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA DOLNÝ KUBÍN

Z Á P I S N I C A č. 12/14
zo zasadnutia výboru a predsedníctva MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 19.02.2015
Prítomní :

Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav, Mazalán Ján, Ďurkovič Dušan, Šumský
Anton, Hubinák Martin, Bjel Peter, Macík Jozef, Púčik Jozef, Vajdulák
Leonard,
Hosť : Gregáň Miroslav st., Plančo Marek, Dyrc Ján
Program : 1. Kontrola plnenia úloh
2. Organizačné otázky – informácie
3. Príprava ČS
4. Rôzne
Priebeh zasadnutia :
Zasadnutie výboru otvoril predseda výboru p. Sabo Marián, ktorý privítal prítomných
členov výboru a hostí. Konštatoval, že výbor je uznášania schopný.
Bod 1 : Kontrola plnenia úloh
Splnené úlohy : 33/14
Bod 2 : Organizačné otázky - informácie
Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály :
- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2015 a 2016 p. Milana Bruncka,
- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2015 Miroslava Gregáňa ml.,
- žiadosť o obnovenie členstva p. Ladislava Baričáka,
- žiadosť o obnovenie členstva p. Varečka Fridricha,
- žiadosť o prestup z MO SRZ Dolný Kubín do MO SRZ Námestovo p. Skirčáka
Ivana,
- žiadosť o prestup z MO SRZ Dunajská Lužná do MO SRZ Dolný Kubín p. Miroslava Benčíka, Kataríny Kuhejdovej, Evy Kuhejdovej, Štefana Svitka,
- žiadosť o odpustenie brigádnickej povinnosti zo zdravotných dôvodov p. Stolára
Ivana,
- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2015 a 2016 p. Branislava Kleňa,
- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2015 a 2016 p. Šimeka Dušana ml.
Predseda vyzval p. Dyrca aby vzniesol pripomienky k návrhu zmluvy na prenájom
rybničného hospodárstva. Výbor po pripomienkovaní schválil zmluvu o prenájme RH
vo Vyšnom Kubíne na dobu 10 rokov do 31.12.2024. Prítomný člen p. Plančo Marek
požiadal výbor o začlenenie činností prepiľovanie ľadov a ťahanie plašiacich šnúr do
oficiálneho plánu brigád.
Bod 3 : Príprava ČS
Mazalán Ján prejednal s výborom znenie rybárskeho spravodaja, program rokovania
ČS, text pozvánky na ČS a spôsob jej doručenia. Navrhol udeliť ďakovný list organizácie najstarším členom MO SRZ : Juríkovi Jánovi, Janigovi Jánovi, Vajdulákovi
Pavlovi a Gregáňovi Miroslavovi.
Bod 4 : Rôzne
p. Púčik Jozef informoval o vypracovaní kalendára športových podujatí na rok
2015,

- poukázal na nutnosť vyčleniť konkrétnu sumu na športovú činnosť z celkového
rozpočtu,
- p. Bjel Peter informoval výbor o zisteniach a záveroch inventarizačnej komisie,
- informoval výbor o plnení rozpočtu roku 2014 – mierne prebytkový,
- p. Šumský Anton informoval o termíne školenia členov RS v Ivanke pri Dunaji,
navrhuje vyškolenie 4-roch nových členov ( Ferjančík Tibor, Žúbor Peter, Miroslav Žúbor, Bachleda Martin, Havko, Šumský ),
- navrhol priznanie zľavy pre zakúpenie povolenia na rybolov vo výške 30 eur pre
Václava Žatku ( dlhoročný rozhodca postupových a medzinárodných súťaží ),
- požiadal o schválenie nákupu 500kg nehaseného vápna ( aplikácia na ľad
u zatrávnených vodných plôch ),
- navrhol vydanie bezplatného miestneho kaprového povolenia na rybolov pre
imobilného p. Habánika, držiteľa preukazuŤZP
- požiadal o schválenie osadenia 10 ks tabúľ v úseku s celoročným zákazom lovu
na rieke Orave,
- navrhol uznať splnenie brigádnickej povinnosti aj náhradníkovi v postupovej súťaži, ak sa zúčastní s družstvom na športovom podujatí,
- požiadal o postúpenie 11-tich členov, ktorí nesprávne vyplnili záznam
o úlovkoch disciplinárnej komisii,
- Ďurkovič Dušan požiadal o schválenie finančnej čiastky na nákup lístkov a písacích potrieb na ČS,
- informoval o zabezpečení občerstvenia pre členov MO SRZ počas konania ČS (
stredné odborné učilište obchodu a služieb ),
- informoval o vypracovaní zoznamu pre potreby prezentácie členov na ČS,
- p. Kosmeľ Miroslav požiadal výbor o schválenie objednávky na vypracovanie
bezpečnostného projektu pre MO SRZ Dolný Kubín ( zákonná povinnosť ),
- p. Sabo Marioán informoval výbor o programe a záveroch zasadnutia KK pri Rade SRZ v Žiline a o organizačných zmenách a zmenách v rozpočte RADY pre rok
2015.
Výbor schvaľuje :
- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2015 a 2016 p. Milana Bruncka,
- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2015 Miroslava Gregáňa ml.,
- žiadosť o obnovenie členstva p. Ladislava Baričáka,
- žiadosť o obnovenie členstva p. Varečka Fridricha,
- žiadosť o prestup z MO SRZ Dolný Kubín do MO SRZ Námestovo p. Skirčáka
Ivana,
- žiadosť o prestup z MO SRZ Dunajská Lužná do MO SRZ Dolný Kubín p. Miroslava Benčíka, Kataríny Kuhejdovej, Evy Kuhejdovej, Štefana Svitka,
- zmluvu o prenájme RH vo Vyšnom Kubíne na dobu 10 rokov do 31.12.2024,
- udelenie ďakovného listu organizácie najstarším členom MO SRZ : Juríkovi Jánovi, Janigovi Jánovi, Vajdulákovi Pavlovi a Gregáňovi Miroslavovi,
- vyškolenie štyroch nových členov RS ( á 150 Eur, Ivanka pri Dunaji ),
- priznanie zľavy pre zakúpenie povolenia na rybolov vo výške 30 eur pre Václava
Žatku ( dlhoročný rozhodca postupových a medzinárodných súťaží ),
- nákup 500kg nehaseného vápna (aplikácia na ľad u zatrávnených vodných plôch ),
- vydanie bezplatného miestneho kaprového povolenia na rybolov pre imobilného p.
Habánika,
- osadenie 10-ich tabúľ v úseku s celoročným zákazom lovu na rieke Orave,
- uznanie splnenia brigádnickej povinnosti aj náhradníkovi v postupovej súťaži, ak
sa zúčastní s družstvom na športovom podujatí,

-

nákup lístkov a písacích potrieb na ČS,
vypracovanie bezpečnostného projektu pre MO SRZ Dolný Kubín ( zákonná povinnosť ).

Výbor schvaľuje podmienečne :
- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2015 a 2016 p. Branislava Kleňa,
- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2015 a 2016 p. Šimeka Dušana ml.
- žiadosť o odpustenie brigádnickej povinnosti zo zdravotných dôvodov p. Stolára
Ivana.
Predsedníctvo schvaľuje:
- postúpenie 11-tich členov, ktorí nesprávne vyplnili záznam o úlovkoch disciplin.
komisii
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

