SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVAZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA DOLNÝ KUBÍN

Z Á P I S N I C A č. 9/14
zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa
24.11.2014
Prítomní :

Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav, Mazalán Ján, Ďurkovič Dušan, Šumský
Anton, Vajdulák Leonard, Hubinák Martin, Bjel Peter, Macík Jozef, Púčik Jozef
Hosť:
Ján Flajs
Program : 1. Kontrola plnenia úloh
2. Organizačné otázky – informácie
3. Správa o zarybňovaní
4. Príprava inventarizácie majetku
5. Príprava rozpočtu na rok 2015
6. Rôzne
Priebeh zasadnutia :
Zasadnutie výboru otvoril predseda výboru p. Sabo Marián, ktorý privítal prítomných
členov výboru a hosťa . Konštatoval, že výbor je uznášania schopný.
Bod 1 : Kontrola plnenia úloh
Splnené úlohy : 8/14, 29/14, 30/14
Bod 2 : Organizačné otázky - informácie
Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály :
- žiadosť o presun neodpracovaných brigádnických hodín na rok 2015 p. Lukáša Janotíka a p. Tomáša Janotíka,
- žiadosť o náhradný termín na zaplatenie členského p. Jána Flajsa ml.,
- žiadosť o náhradný termín na zaplatenie členského p. Janigu Rudolfa,
- žiadosť p. Tibora Kriváňa o oslobodenie od brigádnickej povinnosti zo zdravotných dôvodov.
Bod 3 : Správa o zarybňovaní
Správu o zarybňovaní predložil výboru hospodár MO p. Šumský Anton. V správe
konštatoval, že nebola dodaná násada Li a šťuky od zmluvných rybochovných zariadení. Navrhol zarybnenie násadou mreny miesto Li a zarybnenie násadou šťuky presunúť na jar roku 2015.
Bod 4 : Príprava inventarizácie majetku
Inventarizačná komisia bude pracovať v nasledovnom zložení :
Bjel Peter- predseda
Šumský Anton - člen
Ďurkovič Dušan - člen
Macík Jozef - člen
Bod 5 : Príprava rozpočtu na rok 2015
Ekonóm MO SRZ p. Bjel Peter predložil výboru návrh rozpočtu pre rok 2015. Vyzval vedúcich odborov na doručenie požiadaviek na rozpočet do budúceho zasadania
výboru.

Bod 6 : Rôzne
- p. Flajs Ján požiadal výbor o schválenie finančnej čiastky 200 Eur na pracovný
stroj s obsluhou, ktorý vykoná úpravu prístupových ciest ku kaprovým revírom
v Párnici,
- p. Sabo Marián v súvislosti so zverejnením výberového konania na prenájom
rybničného hospodárstva ( RH ) vo Vyšnom Kubíne navrhol schváliť výberovú
komisiu v nasledovnom zložení : Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav, Šumský Anton,
Bjel Peter, Púčik Jozef, Ďurkovič Dušan, Mazalán Ján, Vajdulák Leonard,
- p. Mazalán Ján otvoril vo výbore problematiku činnosti RS a požiadal výbor aby
sa zaoberal vymenovaním nového vedúceho RS na základe získaných informácií,
že doterajší vedúci RS už túto funkciu nechce naďalej vykonávať,
- navrhol zakúpenie notebooku pre potrebu evidencie členskej základne a výdaj
povolení na rybolov prostredníctvom aplikácie nového PC programu doporučeného Radou SRZ.
- informoval výbor o vypracovanom zozname pre výdaj vianočného kapra pre členov MO ktorí dosiahli fyzický vek 62 rokov podľa schváleného uznesenia prijatého dňa 10.02.2014 na zasadaní V MO.
- p. Púčik Jozef požiadal výbor o schválenie účasti pretekárskeho družstva
v postupovej súťaži LRU – feeder II. liga v nasledovnom zložení : Púčik Jozef,
Vajdulák Leonard, Kosmeľ Miroslav, Mesároš Peter, Hubinák Martin,
- p. Macík Jozef navrhol schváliť prestup zo záujmových útvarov MR do KMR
podľa predloženého zoznamu,
- p. Šumský Anton informoval o zámere osloviť poľovné združenia a navrhnúť im
motiváciu za zastreleného kormorána : - 5 eur za uloveného kormorána
- priznanie brigádnických hodín pre člena,
- zakúpenie streliva pre loviaceho,
- informoval o priebehu a výsledkoch školenia hospodárov,
- opätovne navrhol výboru schváliť finančnú čiastku 5 Eur za neodpracovanú brigádnickú hodinu,
- informoval o možnosti zakúpiť pre organizáciu starší baterkový agregát pre zlovovanie rýb.
Výbor schvaľuje :
- náhradný termín na zaplatenie členského p. Jána Flajsa ml.,
- náhradný termín na zaplatenie členského p. Janigu Rudolfa,
- oslobodenie od brigádnickej povinnosti p.Tibora Kriváňa zo zdravotných dôvodov,
- inventarizačnú komisiu v nasledovnom zložení :
Bjel Peter- predseda
Šumský Anton - člen
Ďurkovič Dušan - člen
Macík Jozef - člen
- výberovú komisiu v nasledovnom zložení : Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav,
Šumský Anton, Bjel Peter, Púčik Jozef, Ďurkovič Dušan, Mazalán Ján, Vajdulák
Leonard,
- účasť pretekárskeho družstva v postupovej súťaži LRU – feeder II. liga
v nasledovnom zložení : Púčik Jozef, Vajdulák Leonard, Kosmeľ Miroslav, Mesároš Peter, Hubinák Martin,
- finančnú čiastku 200 Eur na pracovný stroj s obsluhou, ktorý vykoná úpravu prístupových ciest ku kaprovým revírom v Párnici,

zakúpenie notebooku pre potrebu evidencie členskej základne a výdaj povolení na
rybolov do čiastky 500 eur,
- prestup zo záujmových útvarov MR do KMR podľa predloženého zoznamu,
- motiváciu poľovníkov, ktorí sa zúčastnia lovu kormorána veľkého podľa predloženého návrhu.
Výbor neschvaľuje :
- presun neodpracovaných brigádnických hodín na rok 2015 p. Lukáša Janotíka a p.
Tomáša Janotíka.
-

Prijaté úlohy :
- úloha č. 31/14 – pripraviť a rozoslať poukazy na výdaj vianočného kapra pre členov, ktorí
dosiahli vek 62 rokov.
Zodpovedá : Mazalán
Termín : december 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

