SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA DOLNÝ KUBÍN

Z Á P I S N I C A č. 4/15
zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa
22.06.2015
Prítomní :

Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav, Mazalán Ján, Ďurkovič Dušan, Šumský
Anton, Hubinák Martin, Bjel Peter, Macík Jozef, Vajdulák Leonard, Dutková Milada
Ospravedlnený: Púčik Jozef
Program : 1. Kontrola plnenia úloh
2. Organizačné otázky – informácie
3. Správa odboru pre prácu s mládežou
4. Správa o predaji povolení
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 : 03/15, 04/2015
Bod 2 : Organizačné otázky - informácie
Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály :
- oznámenie o ukončení štátneho dozoru SIŽP Žilina – plašenie kormorána veľkého.
Bod 3 : Správa odboru pre prácu s mládežou
Vedúci odboru p. Macík Jozef predložil výboru správu odboru pre prácu s mládežou
v ktorej konštatoval mierny pokles detí v krúžkoch ( zo 47 detí na 44 detí ). Plán činností je plnený v jednej polovici. Informoval o príprave preteku „ Detská nonstopka
2015 “, ktorá sa uskutoční 10-11 júla na r. 2620 v Párnici. Pri príprave trate a organizačnom zabezpečení budú pomáhať aj p. Flajs Ján so synom.
Bod 4 : Správa o predaji povolení
Správa bola preložená na najbližšie zasadnutie výboru.
Bod 5 : Rôzne
- p. Sabo Marián informoval výbor o možnosti objednania stroja s obsluhou od
RADY SRZ, ktorý dokáže vykosiť vodné rastlinstvo ( cca 26 Eur/h ),
- informoval o biologickej metóde znižovania hladiny bahna v jazerách až o 20 cm
za rok ( veľmi drahé ),
- navrhol vytipovať vodné plochy a objednať stroj na vykosenie vodného rastlinstva od RADY SRZ,
- p. Mazalán Ján informoval výbor o zámere vlastníka susediaceho pozemku
a nehnuteľností s rybárskym domom na ul. Obrancov mieru odviesť dažďovú vodu
do kanalizačného zberača,
- otvoril tému privlastňovania úlovkov v zmysle platného zákona ( počet kusov
a ich kombinácia, celková hmotnosť úlovku za deň ),
- požiadal hospodára o vypracovanie aktualizovaného zoznamu členov MO SRZ
Dolný Kubín a o doručenie podkladov k zverejneniu zarybňovania rybárskych revírov v roku 2015,

- informoval sa o možnosti zakúpenia povoleniek pre nečlenov ( denných a týždňových ),
- p. Hubinák Martin otvoril problematiku používania člnov na kaprových revíroch
v Párnici v súvislosti ( rozpor medzi zákonom a miestnym rybárskym poriadkom ),
- požiadal organizátorov rybárskych pretekov o zabezpečenie podložky na meranie
rýb a sieťky na váženie, pre šetrné narábanie s ulovenými rybami,
- p. Bjel Peter kriticky vystúpil k zarybneniu rieky Oravy pstruhom dúhovým,
u ktorého sa dĺžka pohybovala často pod 30 cm ( 27,28,29 cm ),
- p. Šumský Anton informoval výbor o zarybnení rybárskych revírov násadou PP,
K3, pleskáča a Li,
- navrhol nahradiť nedodanú násadu Li násadou mreny severnej ( 6 cm ),
- informoval o zámere niektorých vlastníkov pozemkov v Párnici oplotiť si svoj
pozemok až po vodnú plochu,
- p. Ďurkovič Dušan informoval o vykonaných a plánovaných brigádach na pstruhových potokoch ( Pucovský, Jasenovský, Lehotský ) - čistenie od vývratov a naplaveného dreva.
Výbor schvaľuje :
- nákup dvoch podložiek na ryby a sieťky pre váženie rýb pre potrebu organizovania
pretekov a šetrné zaobchádzanie s rybou,
- objednanie stroja na vykosenie vodného rastlinstva na vybratých vodných plochách kaprových revírov v Párnici od RADY SRZ,
- zarybnenie násadou mreny severnej ( 6 cm ) v cene nedodanej násady Li.
Prijaté úlohy :
- úloha č. 05/15 – zverejniť na webovej stránke organizácie informáciu o zarybnení rybárskych revírov a aktualizovať zoznam členov MO SRZ.
Zodpovedá : Šumský, Mazalán Ján
Termín : 20.07.2015
- úloha č. 06/15 – objednať stroj na vykosenie vodného rastlinstva od RADY SRZ a vybaviť
potrebné povolenie.
Zodpovedá : Sabo, Kosmeľ
Termín : 20.09.2015
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

