SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVAZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA DOLNÝ KUBÍN

Z Á P I S N I C A č. 5/14
zo zasadnutia výboru a predsedníctva MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 21.7.2014
Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav, Mazalán Ján, Dutková Milada, Ďurkovič
Dušan, Macík Jozef, Hubinák Martin, Šumský Anton, Gregáň Miroslav
st., Bjel Peter, Púčik Jozef
Ospravedlnený : Vajdulák Leonard
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 výboru p. Sabo Marián, ktorý privítal prítomných
členov výboru a konštatoval, že výbor je uznášania schopný.
Bod 1 : Kontrola plnenia úloh
Trvajúce úlohy :
- 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. 22/14 – Spojiť sa s prevádzkovateľom MVE na Jasenovskom potoku ohľadom sfunkčnenia rybochodu.
Zodpovedá : Šumský
Termín : 21.7. 2014
Prítomní :

Splnené úloh : 14/14, 18/14, 23/14, 20/14,21/14
Bod 2 : Organizačné otázky - informácie
Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály :
- vestník Rady SRZ jún 2014,
- potvrdenie o invalidite a miere schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť p. Imricha Belanca,
- postúpenie oznámenia verbálneho útoku na člena RS podľa Stanov SRZ § 8, odstavec 4 p. Gregáňa Miroslava st.
Bod 3 : Informácia o čerpaní rozpočtu
Ekonóm MO SRZ p. Bjel Peter informoval o príjmoch a výdajoch organizácie. Konštatoval, že za sledované obdobie je plnenie plánovaného rozpočtu adekvátne.
Bod 4 : Informatívna správa KK
Informatívna správa KK bude predmetom rokovania najbližšieho zasadnutia výboru
z dôvodu ospravedlnenej neúčasti predsedu KK.
Bod 5 : Rôzne
- Mazalán Ján vzniesol otázku k členom výboru , či súbeh výkonu člena RS a KK
nie je stretom záujmu,
- p. Púčik Jozef oboznámil výbor s propozíciami preteku „ Oravská muška “ a požiadal o ich zverejnenie na stránke MO,

p. Šumský Anton informoval výbor o ďalších podrobnostiach organizačného zabezpečenia preteku „ Oravská muška “,
- informoval o zarybnení kaprových revírov násadou kapra rybničného K3
a o zarybnení pstruhových revírov násadou PP a Li,
- informoval o pripravovanej kontrole KK Rady SRZ zameranej na predaj povolení
a zarybnenie ( termín 1.8.2014 ),
- informoval výbor o zámere zvýšiť plánované zarybnenie v násade Li na úkor násady konzumného PD,
- predniesol výboru zámer vyskúšať rozmnožovanie zubáča na kaprových revíroch
v Párnici pomocou umelých hniezd ,
- p. Ďurkovič Dušan informoval o brigádach zameraných na pstruhové revíry( Istebiansky potok najhorší stav v znečistení komunálnym odpadom),
- informoval aj o znečistení Jasenovského potoka a Beňovolehotského skládkami
odpadu ( odpad zo záhrad a sadov ),
- požiadal tajomníka o vybavenie ohlásenia drobnej stavby na oplotenie RH vo
Vyšnom Kubíne a o zvolanie stretnutia so starostkou obce,
- p. Macík Jozef informoval výbor o o priebehu a výsledkoch preteku „ Detská
nonstopka “,
- informoval o dosiahnutom výsledku pretekárky Mišky Kosmeľovej na MSR juniorov v LRU plávaná ( Galanta ), kde skončila na 1. mieste a stala sa juniorskou
majsterkou SR,
- Hubinák Martin požiadal hospodára o zabezpečenie fotiek zo zarybňovania revírov ( zverejnenie na webe ).
Výbor schvaľuje :
- preplatenie cestovných nákladov a finančnú čiastku 150 eur Michaele Kosmeľovej
za I. miesto na MSR juniorov v LRU plávaná,
- odpustenie brigádnickej povinnosti zo zdravotných dôvodov p. Imrichovi Belancovi.
Predsedníctvo navrhuje :
- začatie disciplinárneho konania voči členovi Tiborovi Kriváňovi za verbálny útok
na člena RS p. Gregáňa Miroslava.
Prijaté úlohy :
- úloha č. 24/14 – Zvolať rokovanie zo starostkou obce Vyšný Kubín vo veci ohlásenia drobnej stavby ( oplotenie RH ).
Zodpovedá : Kosmeľ
Termín : 25.8. 2014
- úloha č. 25/14 – Zverejniť propozície Oravskej mušky na webovej stránke MO.
Zodpovedá : Mazalán
Termín : ihneď
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

