SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA DOLNÝ KUBÍN

Z Á P I S N I C A č. 5/15
zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa
20.07.2015
Prítomní : Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav, Mazalán Ján, Ďurkovič Dušan, Šumský
Anton, Hubinák Martin, Bjel Peter, Macík Jozef, Vajdulák Leonard, Dutková Milada,
Púčik Jozef
Program : 1. Kontrola plnenia úloh
2. Organizačné otázky – informácie
3. Informácia o čerpaní rozpočtu
4. Informatívna správa KK
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
Trvajúce úlohy :
- úloha č. 06/15 – objednať stroj na vykosenie vodného rastlinstva od RADY SRZ
a vybaviť potrebné povolenie.
Zodpovedá : Sabo, Kosmeľ
Termín : 20.09. 2015
Splnené úlohy : 05/15
Bod 2 : Organizačné otázky - informácie
Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály :
- uznesenie Obvodného oddelenia PZ podľa § 199 ods. 1/ Trestného poriadku
o začatí trestného stíhania za prečin Poškodzovanie cudzej veci ( postriekanie fasády rybárskeho domu ),
- žiadosť o prerušenie členstva p. Karcola Jozefa na roky 2015-2016.
Bod 3 : Informácia o čerpaní rozpočtu
Ekonóm MO SRZ p. Bjel Peter informoval prítomných členov výboru o čerpaní
rozpočtu k prvému polroku roka 2015. Konštatoval, že rozpočet sa v príjmovej a aj vo
výdavkovej časti plní priebežne. Jednotlivé plnenie rozpočtovaných položiek je primerané k plánovaným hodnotám a termínu vyhodnotenia. Požiadal hospodára p.
Šumského o pravidelné mesačné vyúčtovanie predaných povolení na rybolov
a o pravidelné mesačné odvody tržieb do SLSP.
Bod 4 : Informatívna správa KK
Správa bola preložená na najbližšie zasadnutie výboru.
Bod 5 : Rôzne
- p. Púčik Jozef oboznámil výbor s propozíciami preteku „ Oravská muška “ a požiadal o ich zverejnenie na stránke MO, informoval o organizačnom zabezpečení
preteku,
- p. Macík Jozef informoval výbor o o priebehu a výsledkoch preteku „ Detská
nonstopka “, konštatoval pokles účasti detí o troch pretekárov oproti predchádzajúcemu ročníku na 15 pretekárov,

- informoval o dosiahnutom výsledku pretekárky Mišky Kosmeľovej na MSR juniorov v LRU plávaná ( Žarnovica), kde skončila na 2. mieste v kategórii U – 18,
- p. Hubinák Martin otvoril problematiku vlastníckych vzťahov a možností výkupu pozemkov pod rybárskymi revírmi v Párnici, požiadal výbor o aktívny prístup
k identifikácii pozemkov a k zisťovaniu možnosti odkúpenia od ich vlastníkov,
- p. Kosmeľ Miroslav informoval výbor o nominácii pretekárky Michaely Kosmeľovej na MS juniorov v kategórii U 18, v LRU – plávaná, ktoré sa budú konať
v dňoch 3. – 8.8.2015 v Srbsku a požiadal výbor o schválenie príspevku ,
- p. Ďurkovič Dušan požiadal výbor o schválenie vyplatenia podporného fondu pre
pozostalých po zomretom dlhoročnom členovi p. Juríkovi Jánovi a Havčovi Albínovi v plnej výške,
- informoval o znečisťovaní Jasenovského potoka stavebným materiálom ( úsek
pri pekárni ) a požiadal p. Hubináka o podanie podnetu na príslušné úrady,
Výbor schvaľuje :
- vyplatenie podporného fondu pre pozostalých po zomretom dlhoročnom členovi p.
Juríkovi Jánovi a Havčovi Albínovi v plnej výške,
- poskytnutie sponzorského príspevku Michaele Kosmeľovej na MS juniorov
v kategórii U 18, v LRU – plávaná, ktoré sa budú konať v dňoch 3. – 8.8.2015
v Srbsku vo výške 250 Eur,
Výbor neschvaľuje :
- prerušenie členstva p. Karcola Jozefa na roky 2015-2016.
Prijaté úlohy :
- úloha č. 07/15 – vykonávať pravidelné mesačné vyúčtovanie predaných povolení na rybolov
a pravidelné mesačné odvody tržieb do SLSP.
Zodpovedá : Šumský
Termín : trvale
- úloha č. 08/15 – podať podnet na nelegálne ukladanie stavebného odpadu a znečisťovanie
Jasenovského potoka na príslušné úrady.
Zodpovedá : Hubinák
Termín : 17.09.2015
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

