SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVAZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA DOLNÝ KUBÍN

Z Á P I S N I C A č. 2/15
zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa
20.04.2015
Prítomní :

Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav, Mazalán Ján, Ďurkovič Dušan, Šumský
Anton, Hubinák Martin, Bjel Peter, Macík Jozef, Púčik Jozef, Vajdulák
Leonard, Dutková Milada

1. Kontrola plnenia úloh
2. Organizačné otázky – informácie
3. Schválenie plánu práce odborov
4. Príprava pretekov
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 plnenie úloh
Splnené úlohy : 01/15
Bod 2 : Organizačné otázky - informácie
Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály :
- žiadosť o odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie ( DK ) p. Juraja
Kvocha,
- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2015 p. Milana Urbaníka,
- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2015 a 2016 p. Júliusa Harezníka .
Bod 3 : Schválenie plánu práce odborov
Vedúci odborov predložili výboru na pripomienkovanie plány práce na nasledujúce
obdobie. Výbor po ich pripomienkovaní a doplnení predložené plány práce jednohlasne schválil.
Bod 4 : Príprava pretekov
Vedúci odboru p. Púčik Jozef predložil výboru na schválenie propozície preteku dvojíc „ Májový Kapor “ a požiadal výbor o schválenie finančnej čiastky vo výške 300 eur
na ceny a občerstvenie na tento pretek. Informoval o umiestnení druholigového feedrového družstva na peknom II. mieste v jarnom dvojkole preteku v Jatove. Požiadal
výbor o schválenie finančného príspevku vo výške 200 Eur pre toto družstvo. Požiadal
členov výboru o odvedenie 2 % dane v prospech organizácie. Informoval o termíne I.
kola Oravskej ligy, ktoré sa uskutoční 24.05.2015 v Námestove za účasti štyroch plavačkových družstiev z MO SRZ Dolný Kubín.
Bod 5 : Rôzne
- p. Mazalán Ján požiadal p. Vajduláka o vytlačenie objednávok pre výdaj povolení na rybolov pre nových členov MO SRZ Dolný Kubín,
- po dohode s členmi výboru nebudú v tomto roku rozposielané upomienky za neúčasť na ČS,
- požiadal o schválenie podporného fondu pre pozostalých po zomretom dlhoročnom členovi p. Čučiakovi Jánovi ( schváliť v plnej výške ),
Program :

p. Ďurkovič Dušan informoval o prácach, ktoré sú vykonávané na RH vo Vyšnom Kubíne v réžii p. Dyrca Jána a o zameraní najbližšej brigády na opravu oplotenia ( 02.05..2015 ),
- požiadal o schválenie finančnej čiastky vo výške 200 Eur na potrebný stavebný
materiál,
- p. Šumský Anton informoval výbor o jarnom zarybnení kaprových revírov
v Párnici,
- informoval o školení rybárskej stráže ( RS ),
- informoval o ponuke p. Bieneka na odpredaj baterkového agregátu v cene 850
Eur vrátane DPH,
- informoval o odstránení mreže neznámou osobou a o znížení hladiny vody o 40
cm zo strany od Žaškovského mosta ( mreža bola následne osadená členmi MO
a hladina vody bola stabilizovaná ),
- informoval o umiestnení 11-tich umelých hniezd pre výter zubáča ( r. 3-2620 )
a požiadal o zverejnenie informácie o umiestnení na webe,
- informoval o zámere umiestniť informačné tabule ( celoročný zákaz lovu rýb )
v schválenom úseku rieky Oravy.
Výbor schvaľuje :
- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2015 a 2016 p. Júliusa Harezníka ,
- finančnú čiastku vo výške 200 Eur na potrebný stavebný materiál,
- finančný príspevku vo výške 200 Eur pre II. ligové feedrové družstvo,
- finančnú čiastku vo výške 300 eur na ceny a občerstvenie preteku dvojíc „ Májový
Kapor “,
- plány činností odborov pre nasledujúce obdobie,
- vyplatenie podporného fondu pre pozostalých po zomretom dlhoročnom členovi p.
Čučiakovi Jánovi v plnej výške,
Prijaté úlohy :
- úloha č. 02/15 – zverejniť na webovej stránke organizácie informáciu o rozmiestnení umelých hniezd pre výter zubáča ( r. 3- 2620 )..
Zodpovedá : Mazalán Ján
Termín : 19.05.2015
-

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

