SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA DOLNÝ KUBÍN

Z Á P I S N I C A č. 3/15
zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa
19.05.2015
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. Informácia odboru čistoty vôd
4. Kontrola plnenia hlavných úloh
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 : 02/15
Bod 2 : Organizačné otázky - informácie
Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály :
- oznámenie o štátnom dozore SIŽP Žilina – plašenie kormorána veľkého,
- žiadosť o poskytnutie sponzorského príspevku na MS v LRU Mucha 2015 v Bosne
a Hercegovine p. Bachledu Martina ( nominovaný Radou SRZ ),
- žiadosť o obnovenie členstva v MO SRZ Dolný Kubín p. Brašeňa Róberta.
Bod 3 : Informácia odboru čistoty vôd
Vedúci odboru p. Hubinák informoval o postupe a výsledkoch pri odstraňovaní zistených skládok podľa katastrálnych území a obhospodarovaných revíroch.
Bod 4 : Kontrola plnenia hlavných úloh
Kontrolu plnenia plánu hlavných úloh vykonal predseda p. Sabo Marián. Úlohy sú plnené priebežne.
Bod 5 : Rôzne
- p. Sabo Marián informoval výbor o dianí na RADE SRZ Žilina :
- personálne zmeny na sekretariáte,
- príprava a čerpanie projektov z environmentálneho fondu a prostriedkov EU,
- príprava zmeny stanov ( pripomienkovanie do konca augusta ),
- pripomienkovanie vodného plánu Slovenska,
- informoval o priebehu a výsledkoch školenia a skúšok nových členov MO SRZ
Dolný Kubín ( 42 nových členov ),
- informoval o „ Celooravských pretekoch v LRU “, ktoré sa uskutočnili na vyrovnávačke v Tvrdošíne,
- p. Mazalán Ján informoval o príprave žiadosti na RADU SRZ na 2% daň,
- p. Púčik Jozef informoval výbor o priebehu a výsledkoch „ Prvomájových pretekov dvojíc 2015 “ ( 136 zúčastnených, 20 dvojíc ulovilo rybu ),
- poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave prvomájových pretekov,
Program :

p. Hubinák Martin požiadal výbor a hospodára o jarné zarybnenie kaprových revírov v Párnici násadou Kapra ( viac sa za posledné tri roky ulovilo ako do vody
dalo ),
- p. Šumský Anton informoval výbor o ustanovení nových členov RS a hospodárov
na jednotlivých obhospodarovaných revíroch ( požiadal o zverejnenie na webovej
stránke MO ),
- p. Ďurkovič Dušan informoval výbor o príprave brigádnickej činnosti na pstruhových revíroch ( podľa plánu brigád na rok 2015 ) a o ukončení prác na oplotení RH
vo Vyšnom Kubíne a o vyštrkovaní odstavnej plochy pre motorové vozidlá,
- p. Macík Jozef informoval výbor o priebehu a výsledkoch „ Prvomájových pretekov detí “, ktoré sa uskutočnili 9. mája na jazere č. 8 v Párnici ( zúčastnilo sa 25
detí, ulovilo sa 304 ks/ 29,900kg ),
- p. Kosmel Miroslav informoval výbor o umiestnení Michaely Kosmeľovej v lige
U- 18 LRU- plávaná v sezóne 2014/2015 – II. miesto a požiadal výbor o schválenie jej účasti na MSR v Žarnovici ( Revištské Podzámčie 18-19. júla 2015 ).
Výbor schvaľuje :
- žiadosť o poskytnutie sponzorského príspevku na MS v LRU Mucha 2015 v Bosne
a Hercegovine p. Bachledu Martina ( nominovaný Radou SRZ ) vo výške 250 Eur,
- nových členov MO SRZ podľa priloženého zoznamu,
- jarné zarybnenie kaprových revírov v Párnici podľa predloženého návrhu hlavného
hospodára,
- účasť Michaely Kosmeľovej na MSR v Žarnovici ( Revištské Podzámčie 18-19.
júla 2015 ).
Výbor neschvaľuje :
- žiadosť o obnovenie členstva v MO SRZ Dolný Kubín p. Brašeňa Róberta.
-

Prijaté úlohy :
- úloha č. 03/15 – zverejniť na webovej stránke organizácie informáciu o ustanovení nových
členov RS a RH.
Zodpovedá : Mazalán Ján
Termín : 22.06.2015
- úloha č. 04/15 – zaslať žiadosť na RADU SRZ na 2% daň.
Zodpovedá : Mazalán Ján
Termín : 22.06.2015
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

