SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVAZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA DOLNÝ KUBÍN

Z Á P I S N I C A č. 4/14
zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 23.6.2014
Prítomní :

Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav,Vajdulák Leonard, Mazalán Ján, Dutková Milada, Ďurkovič Dušan, Macík Jozef, Hubinák Martin, Šumský Anton, Gregáň Miroslav st., Bjel Peter
Ospravedlnený: Púčik Jozef
Program : 1. Kontrola plnenia úloh
2. Organizačné otázky – informácie
3. Správa odboru pre prácu s mládežou
4. Správa o predaji povolení
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. 14/14 – Rozoslať listy členom MO SRZ ( neúčasť na členskej schôdzi – neplnenie si členských povinností ).
Zodpovedá : Mazalán
Termín : 21.7. 2014
- úloha č. 8/14 – Dohodnúť termín a miesto školenia lovnej skupiny ( agregát ) pre potreby MO s p. Kohútom.
Zodpovedá : Šumský
Termín : 21.7. 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 : 21.7. 2014
Splnené úloh : 7/14, 12/14 13/14, 15/14,16/14, 17/14, 19/14
Bod 2 : Organizačné otázky - informácie
Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály :
- vyjadrenie Ministerstva ŢP k vyţiadaniu výnimky na skrátenie doby hájenia,
- zápisnicu a uznesenie z VZ akcionárov Slovryb a.s.
Bod 3 : Správa odboru pre prácu s mládežou
Vedúci odboru p. Macík Jozef predloţil výboru správu odboru a a plán práce
a opatrenia na skvalitnenie činnosti odboru pre ďalšie obdobie. Informoval výbor
o organizačnom zabezpečení plánovaného preteku detí „ Detská nonstopka“.
Bod 4 : Správa o predaji povolení
Správu o predaji povolení predloţil výboru p. Gregáň Miroslav st.. Konštatoval, ţe na
minimálne zarybnenie pstruhových a lipňových revírov chýba z predaja povolení
zhruba 4000 eur, pričom u kaprových vôd prevyšuje táto čiastka o 4200 eur.
Bod 5 : Rôzne
- p. Gregáň Miroslav st. informoval o prijatých rozhodnutiach DK a o zistených
previneniach členov MO pri kontrolnej činnosti RS,
- navrhol výboru postúpenie previnenia p. Miloša Smolku na DK,

- vyjadril sa k ţiadosti člena MO SRZ Tibora Kriváňa, ktorý ţiada jeho odvolanie
z funkcie vedúceho RS a disciplinárne stíhanie z dôvodu uvedených v ţiadosti,
- navrhol vyškolenie dvoch nových členov RS p. Havka a Šumského ( návrh na
vyškolenie tretieho člena RS p. Ferjančíka nebol výborom podporený ),
- Mazalán Ján informoval výbor o príprave ţiadosti na RADU SRZ ohľadom účelu
pouţitia 2% dane,
- poţadoval od zodpovedných vedúcich odborov podklady k zverejneniu na internetovej stránke a nástenkách MO ( zarybnenie, športová činnosť ... ),
- p. Bjel Peter poţiadal tajomníka o zabezpečenie elektronických faktúr za I. polrok
2014 k telekomunikačným a dátovým sluţbám,
- informoval o výmene vodomeru,
- p. Šumský Anton predstavil výboru upravený plán zarybnenia pstruhových, lipňových a kaprových revírov na rok 2014 o čiastku 10 000 eur nasledovne :
- Pstruhové 1000 Eur,
- Lipňové 3168 Eur,
- Kaprové 5832 Eur,
-informoval o druhovom a mnoţstevnom zarybnení pstruhových revírov v obhospodarovaní MO,
- predloţil výboru na schválenie návrh na zvýšenie poplatku za neodpracovanú
brigádnickú hodinu ( návrh nebol výborom podporený s odvolaním na nesúhlas
ČS v marci 2014 ),
- informoval o zámere pouţiť finančné prostriedky vo výške 200 Eur ( prebytok
z I. a II. ligy ) na zarybnenie,
- p. Sabo Marián informoval výbor o priebehu a výsledkoch I. a II. ligy v LRU
Mucha, kde bolo celkom ulovených 1432 ks rýb,
- p. Vajdulák Leonard poţiadal hospodára o preverenie moţnosti objednania sluţby zlovovania rýb za pomoci el. agregátu a o oboznámení KK s termínmi zarybňovania v dostatočnom predstihu,
- p. Ďurkovič Dušan informoval o brigádach vykonaných na pstruhových revíroch
MO ( Pucovský, Jasenovský, Beňovo- lehotský, Jelšavský ) a na RH vo Vyšnom
Kubíne,
- opätovne otvoril problematiku nefunkčnom rybochode pod MVE na Jasenovskom potoku,
- p. Macík Jozef poţiadal vedúceho RS o vykonávanie kontrolných akcií aj na rybárskych revíroch na ktorých nie je povolené práve vykonávať výkon rybárskeho
práva,
- Hubinák Martin informoval o zistenom podnete k nelegálne uloţenému odpadu
v k.ú. Párnica a o postupe jeho riešenia,
- poţiadal hospodára o vysvetlenie k zákazu lovu vysadeného druhu rýb v zmysle
príslušnej legislatívy.
Výbor schvaľuje :
- zarybnenie nad rámec zarybňovacieho plánu vo výške 10 200 Eur podľa predloţeného návrhu hospodára MO,
- nových členov MO SRZ – Slameník Peter, Marcel Lavko, Hojo Rastislav,
- postúpenie previnenia p. Miloša Smolku a ţiadosti p. Kriváňa na prerokovanie
DK,
- vyškolenie dvoch nových členov RS p. Šumského a p. Havku.

Prijaté úlohy :
- úloha č. 20/14 – Pripraviť ţiadosť na RADU SR ohľadom pouţitia 2% dane.
Zodpovedá : Mazalán
Termín : 21.7. 2014
- úloha č. 21/14 – Zabezpečiť elektronické faktúry za telekomunikačné a dátové sluţby za I.
polrok 2014.
Zodpovedá : Kosmeľ
Termín : 21.7. 2014
- úloha č. 22/14 – Spojiť sa s prevádzkovateľom MVE na Jasenovskom potoku ohľadom
sfunkčnenia rybochodu.
Zodpovedá : Šumský
Termín : 21.7. 2014
- úloha č. 23/14 – Preveriť moţnosť objednania sluţby zlovovania rýb za pomoci el. agregátu
a oboznamovať KK s termínmi zarybňovania v dostatočnom predstihu.
Zodpovedá : Šumský
Termín : 21.7. 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

