SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVAZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA DOLNÝ KUBÍN

Z Á P I S N I C A č. 3/14
zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 19.5.2014
Prítomní :

Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav,Vajdulák Leonard, Mazalán Ján, Dutková Milada, Ďurkovič Dušan, Macík Jozef, Púčik Jozef, Hubinák Martin,
Šumský Anton, Gregáň Miroslav st., Bjel Peter
Hostia :
Chodák Jaroslav
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 výboru p. Sabo Marián, ktorý privítal prítomných
členov výboru a konštatoval, ţe výbor je uznášania schopný.
Bod 1 : Kontrola plnenia úloh
Trvajúce úlohy :
- úloha č. 7/14 – Zaslať na RADU SRZ ţiadosť o vyškolenie hospodárov pre potreby
MO.
Zodpovedá :Kosmeľ
Termín : 30.5. 2014
- úloha č. 8/14 – Dohodnúť termín a miesto školenia lovnej skupiny ( agregát ) pre potreby MO s p. Kohútom.
Zodpovedá : Šumský
Termín : 30.5. 2014
Splnené úloh : 6/14, 4/14 ,2/14, 1/14, 9/14, 10/14, 11/14
Bod 2 : Organizačné otázky - informácie
Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály :
- ţiadosť o príspevok na MS juniorov v LRU na umelú mušku p. Feješa Andreja,
- ţiadosť o náhradný termín zaplatenia členského príspevku p. Ďaďu Šimona
- ţiadosť o prerušenie členstva na roky 2014 – 2015 p. Ďaďu Šimona,
- ţiadosť o náhradný termín zaplatenia členského príspevku p. Branislava Sporku,
- ţiadosť o náhradný termín zaplatenia členského príspevku p. Jaroslavy Herdovej,
- ţiadosť o príspevok na MS juniorov v LRU na umelú mušku p. Andreja Benku,
- ţiadosť o prestup z ZO Ţilina do MO SRZ Dolný Kubín p. Suroviaka Jaroslava,
- ţiadosť o prestup z ZO Ţilina do MO SRZ Dolný Kubín p. Suroviaka Dávida,
- ţiadosť o prestup z ZO Ţilina do MO SRZ Dolný Kubín p. Suroviaka Mareka,
- ţiadosť o náhradný termín zaplatenia členského príspevku p. Dávidíka Milana,
- ţiadosť o prestup zo ZO Dunajská Luţná do MO SRZ Dolný Kubín,
- vyjadrenie Mesta DK k ţiadosti MO na obmedzenie zásahu do koryta rieky Orava
počas pretekov LRU Mucha,
- Vestník RADY SRZ apríl 2014.
Bod 3 : Informácia odboru čistoty vôd
Vedúci odboru p. Hubinák informoval o postupe a výsledkoch pri odstraňovaní zistených skládok v katastrálnom území Párnice a Ţaškova.

Bod 4 : Kontrola plánu hlavných úloh
Kontrolu plnenia plánu hlavných úloh vykonal predseda p. Sabo Marián. Úlohy sú
plnené priebeţne.
Bod 5 : Rôzne
- p. Sabo Marián informoval výbor o priebehu a výsledkoch funkcionárskych pretekov v Ţarnovici ( druţstvo v zloţení Púčik, Kosmeľ, Sabo sa umiestnilo na 4.
mieste ),
- informoval o rozhodnutí environmentálneho fondu ohľadom podaných ţiadostí –
schválené boli len projekty RADY Ţilina,
- p. Mazalán Ján informoval výbor o cenovej ponuke na novú tlačiareň pre potreby
organizácie ( 140 Eur ),
- poţadoval usporiadanie počítačovej zostavy v budove rybárskeho domu a o odstránenie nefunkčných a zastaralých súčastí,
- poţiadal výbor o zavedenie evidencie materiálu a majetku ktorý sa nachádza v
garáţi pri RD ( zavedenie písanky zapoţičiavania ),
- poţiadal o vyhotovenie zoznamu osôb, ktorí majú kľúče od budovy RD,
- Chodák Jaroslav informoval výbor o zámere dať vyrobiť a osadiť 3 ks dodatkových tabúľ ( § 14, ods. 13 vykonávacej vyhlášky )- rozmiestnenie kaprové revíry
v Párnici,
- poţiadal výbor o pomoc pri zisťovaní vlastníka objektu v mieste bývalých štrkopieskov v k.ú. Párnica – objekt navrhol získať pre potreby MO SRZ,
- bolo dohodnuté, ţe všetky úpravy na pozemkoch iných vlastníkov budú prekonzultované a odsúhlasené ešte pred ich realizáciou ( obec, urbár, FO, právnické osoby ),
- p. Bjel Peter informoval výbor o záveroch VZ Slovryb a.s., ktoré sa uskutočnilo
26. apríla 2014 ( vykázaný zisk 21 tis. Eur, 5 % dividendy ),
- kriticky hodnotil zarybnenie kaprových revírov v Párnici podmierečným PD,
- p. Šumský Anton reagoval na príspevok p. Bjela k zarybneniu PD ( väčšina dodaných rýb bola mierová ),
- informoval výbor o zarybnení úhorím monté,
-informoval o usporiadaných brigádach zameraných na vysádzanie násadových rýb
a aplikácii liečiva Rupín ,
- prekonzultoval s výborom moţnosť zaradenia školenia a skúšok nových členov
MO SRZ pri záujme 20 ľudí a viac,
- informoval o predpokladanom termíne ukončenia zákazu lovu rýb po aplikácii
liečiva Rupín (3-4.6.2014 ),
- p. Púčik Jozef informoval výbor o priebehu a výsledkoch celooravských pretekov
LRU – na I. mieste sa umiestnil domáci pretekár Peter Mesároš,
- informoval o pripravovaných pretekoch I. a II. liga v LRU Mucha a o zaškolení
členov MO SRZ na počítačový program pre losovanie, vyhodnocovanie a evidenciu výsledkov športových podujatí ( Ferjančík, Šumský ),
- kriticky hodnotil stav zarybnenia kaprových revírov v Párnici,
- poţiadal hospodára o prehodnotenie zarybňovania a predsedu KK o vykonanie
kontroly zarybňovania v zmysle príslušnej legislatívy,
- p. Vajdulák Leonard upozornil výbor na nevyčerpané prostriedky
z neodpracovaných brigád za uplynulé obdobie a navrhol ich pouţiť na zarybnenie
v roku 2014,
- p. Ďurkovič Dušan informoval o brigáde na oplotení areálu RH vo Vyšnom Kubíne,

- informoval o nefunkčnom rybochode pod MVE na Jasenovskom potoku,
p. Macík Jozef informoval o pripravovanom preteku detí -detská NONSTOPKA,
- poţiadal výbor o schválenie 40 Eur na zakúpenie tašky na prenosný počítač,
- Hubinák Martin informoval o poţiadavke člena MO SRZ zakúpiť si povolenie na
rybolov mimo výborom stanovených termínov ( povolenie vydá p. Gregáň po dohode so záujemcom ),
- Kosmeľ Miroslav poukázal na nezmyselné zarybňovanie PD, ktoré uţ stratilo
opodstatnenie a poţiadal hospodára o prehodnotenie plánovaného zarybnenia na
rok 2014.
Výbor schvaľuje :
- novoprijatých členov MO SRZ podľa priloţeného zoznamu,
- 40 Eur na zakúpenie tašky na prenosný počítač,
- 140 Eur na zakúpenie novej tlačiarne,
- Príspevok vo výške 150 Eur na MS juniorov v LRU na umelú mušku p. Feješovi
Andrejovi a Andrejovi Benkovi,
- náhradný termín zaplatenia členského príspevku p. Ďaďu Šimona,
- prerušenie členstva na roky 2014 – 2015 p. Ďaďu Šimona,
- náhradný termín zaplatenia členského príspevku p. Branislava Sporku,
- náhradný termín zaplatenia členského príspevku p. Jaroslavy Herdovej,
- prestup z ZO Ţilina do MO SRZ Dolný Kubín p. Suroviaka Jaroslava,
- prestup z ZO Ţilina do MO SRZ Dolný Kubín p. Suroviaka Dávida,
- prestup z ZO Ţilina do MO SRZ Dolný Kubín p. Suroviaka Mareka,
- náhradný termín zaplatenia členského príspevku p. Dávidíka Milana,
- prestup zo ZO Dunajská Luţná do MO SRZ Dolný Kubín,
- vyrobenie a osadenie troch kusov dodatkových tabúľ ( § 14, ods.13 vykonávacej
vyhlášky.
-

Prijaté úlohy :
- úloha č. 12/14 – Zaslanie ţiadosti na RADU SRZ o vydanie hlavátkových povolení na rok
2014.
Zodpovedá : Šumský
Termín : 30.5. 2014
- úloha č. 13/14 – Zaslať na RADU SRZ ţiadosť o úpravu lovnej miery u jalca hlavatého na
30 cm ( zosúladenie s revírom Orava 2 ).
Zodpovedá : Kosmeľ
Termín : 30.5. 2014
- úloha č. 14/14 – Rozoslať listy členom MO SRZ ( neúčasť na členskej schôdzi – neplnenie
si členských povinností ).
Zodpovedá : Mazalán
Termín : 30.5. 2014
- úloha č. 15/14 – Objednať od RADY SRZ tlačivá potrebné k zdokumentovaniu priestupku.
Zodpovedá : Kosmeľ
Termín : 30.5. 2014
- úloha č. 16/14 – Pripraviť smernicu k preplácaniu nákladov pretekárom a reprezentantom
MO SRZ v jednotlivých športových disciplínach s platnosťou od 1.1.2015.
Zodpovedá : Púčik
Termín : 31.12. 2014
- úloha č. 17/14 – Zaslať na RADU SRZ návrh nového revírovania ( Orava 2, Krpeľanská
priehrada ).
Zodpovedá : Kosmeľ, Šumský
Termín : 30.5. 2014
- úloha č. 18/14 – Pripraviť zoznam osôb, ktorý majú kľúče od RD a zaviesť písanku zapoţičiavania materiálu z garáţe pri RD.
Zodpovedá : Kosmeľ, Šumský
Termín : 30.5. 2014

- úloha č. 19/14 – Pripraviť návrh zarybnenia jednotlivých rybárskych revírov
v obhospodarovaní MO SRZ nad plánované zarybnenie v roku 2014..
Zodpovedá : Šumský
Termín : 23.6. 2014
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

