SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVAZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA DOLNÝ KUBÍN

Z Á P I S N I C A č. 7/14
zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 22.9.2014
Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav, Mazalán Ján, Ďurkovič Dušan, Šumský
Anton, Vajdulák Leonard, Hubinák Martin, Bjel Peter, Macík Jozef
Ospravedlnení : Púčik Jozef, Dutková Milada
Hosťia:
Dyrc Ján, Plančo Marek
Program : 1. Kontrola plnenia úloh
2. Organizačné otázky – informácie
3. Informácia o činnosti RS
4. 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. Behulom.
Zodpovedá : Šumský
Termín : do konca roka 2014
- úloha č. 22/14 – Spojiť sa s prevádzkovateľom MVE na Jasenovskom potoku ohľadom sfunkčnenia rybochodu.
Zodpovedá : Šumský
Termín : september 2014
- úloha č. 26/14 – pripraviť návrh dodatku zmluvy na prenájom RH vo V. Kubíne.
Zodpovedá : Púčik, Kosmeľ
Termín : september 2014
- úloha č. 27/14 – Navrhnúť efektívnejší spôsob vydávania a predaja povolení na rybolov.
Zodpovedá : výbor
Termín : rok 2014
Bod 2 : Organizačné otázky - informácie
Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály :
- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2014 p. Kurnota Róberta,
- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2014 p. Gašparovej Denisy,
- žiadosť o zrušenie brigádnickej povinnosti zo zdravotných dôvodov p. Tomláka
Milana,
- dožiadanie OO PZ Dolný Kubín k podozreniu z priestupku proti občianskemu spolunažívaniu v k.ú. Párnica ( vstup na súkromný pozemok r. č. 3-2620 ),
- odpoveď RADY SRZ na žiadosť o pridelenie revíru Orava č. 2 MO Dolný Kubín
a MO Trstená.
Bod 3 : Informácia o činnosti RS
Z dôvodu ospravedlnenej neúčasti vedúceho RS p. Gregáňa Miroslava správu
o činnosti RS za uplynulé obdobie predniesol výboru predseda MO SRZ p. Sabo
Marián. Za hodnotené obdobie bolo uskutočnených 9 kontrolných akcií a z toho dve
akcie v spolupráci s OOPZ. Počas kontrolných akcií bolo kontrolovaných 276 osôb,
pričom boli zistené dva priestupky. Informoval o nečinnosti niektorých členov RS,
ktorí budú navrhnutí na vyradenie z odboru RS.
Prítomní :

Bod 4 : Rôzne
- p. Dyrc Ján predložil výboru zoznam nevyhnutných prác, ktoré je nutné vykonať
v najbližšej dobe na RH vo Vyšnom Kubíne,
- p. Plančo Marek informoval sa o termíne a podmienkach vyškolenia lovnej skupiny na používanie elektrického agregátu ( 5 členov x 30 eur = 150 eur ),
- vyjadril svoju nespokojnosť s brigádnickou činnosťou na potokoch a poukázal na
ich zlý stav, požiadal o možnosť pripomienkovať plán brigádnickej činnosti ,
- navrhol zaradenie Bieleho potoka do chovných potokov,
- požiadal výbor o aktívnu ochranu revírov pred náletmi kormorána,
- p. Mazalán Ján v súvislosti s iniciatívou niektorých členov MO SRZ ( zarybnenie, úpravy pstruhových revírov ...), poukázal na potrebu odsúhlasovania
a zverejňovania týchto aktivít výborom a príslušným hospodárom za daný revír,
- informoval o zámere väčšinových vlastníkov pozemkov pod kaprovými revírmi
v Párnici nakladať s týmito nehnuteľnosťami ( odpredaj, prenájom ... ), navrhol
prizvať zástupcu na rokovanie najbližšieho výboru,
- p. Ďurkovič Dušan informoval výbor o zarybnení pstruhových revírov násadou
PP 2500 ks, o priemernej dĺžke 6,5 cm,
- p. Kosmeľ Miroslav navrhol výboru zaslať na RADU SRZ návrh na udelenie
„ čestného členstva “ pre p. Ďurkoviča Dušana,
- p. Vajdulák Leonard navrhol výboru prepísať odberné miesto pre vodu
a elektrinu na nového nájomcu RH vo V. Kubíne,
- p. Šumský Anton informoval o zarybnení násadou PD, Mreny 3000 ks/ 5 cm, Podustvy 11 tis. Ks/ 5 cm,
- informoval o postúpení družstva v súťaži LRU Mucha z II. ligy do I. ligy,
- p. Macík Jozef poukázal na súbeh termínov dvoch športových podujatí a požiadal
o zmenu termínu feedrového preteku na 5.10.2014.
Výbor schvaľuje :
- zrušenie brigádnickej povinnosti zo zdravotných dôvodov p. Tomláka Milana,
- vyškolenie lovnej skupiny na použitie el. agregátu( 150 eur ),
- finančnú čiastku vo výške 300 eur na ceny a organizačné zabezpečenie feedrového
preteku ( I.- V. cena 100,80,60,40,20 eur ),
- náhradný termín úhrady členských povinností na rok 2014 p. Kurnota Róberta,
- náhradný termín úhrady členských povinností na rok 2014 p. Gašparovej Denisy,
- návrh na udelenie „ čestného členstva “ pre p. Ďurkoviča Dušana .
Výbor podmienečne schvaľuje :
- prerušenie členstva na rok 2014 p. Kurnota Róberta,
- prerušenie členstva na rok 2014 p. Gašparovej Denisy.
Prijaté úlohy :
- úloha č. 28/14 – pripraviť návrh zmeny dvojdohody na trojdohodu medzi MO Trstená, Námestovo a Dolný Kubín.
Zodpovedá : Sabo
Termín : október 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

