SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA DOLNÝ KUBÍN

Z Á P I S N I C A č. 6/15
zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa
27.08.2015
Prítomní :

Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav, Mazalán Ján, Ďurkovič Dušan, Šumský
Anton, Hubinák Martin,
Ospravedlnení : Bjel Peter, Macík Jozef, Vajdulák Leonard, Dutková Milada, Púčik
Jozef
Hosť : Plančo Marek
1. Kontrola plnenia úloh
2. Organizačné otázky – informácie
3. Informácia o športovej činnosti
4. Informácia o brigádach
5. Informácia o činnosti DK
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.
Prítomný p. Plančo Marek oboznámil výbor s aktivitami Muškárskeho klubu Dolný
Kubín vo veci kaskádovania Jasenovského potoka (od sútoku s riekou Orava po kaskádu pri Florinovom dome ). Informoval aj o zámeroch klubu vytvoriť kaskády na Zázrivke, ako aj o postupe pri získavaní príslušných povolení na túto činnosť. Hospodár
MO p. Šumský Anton potvrdil, že aktivity klubu boli s ním prekonzultované a odsúhlasené.
Požiadal výbor o aktívnejší prístup k podávaniu podnetov na nelegálne uloženie odpadu pri obhospodarovaných revíroch. Poukázal na neadekvátny odber vody z potoka
prevádzkovateľom rybničného hospodárstva Vyšný Kubín ( RH ).
Bod 1 : Kontrola plnenie úloh
Splnené úlohy : 06/15
Zrušené úlohy : 07/15 ,08/15
Bod 2 : Organizačné otázky - informácie
Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály :
- uznesenie Obvodného oddelenia PZ o prerušení trestného stíhania vo veci Poškodenia cudzej veci, nakoľko sa nepodarilo zistiť skutočnosti oprávňujúce vykonať
trestné stíhanie voči určitej osobe ( postriekanie fasády rybárskeho domu ).
Bod 3 : Informácia o športovej činnosti
Správa bola preložená na najbližšie zasadnutie výboru z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti vedúceho odboru p. Púčika Jozefa.
Bod 4 : Informácia o brigádach
Podrobnú správu o brigádnickej činnosti na obhospodarovaných pstruhových revíroch
a rybničnom hospodárstve vo Vyšnom Kubíne predložil výboru vedúci odboru p.
Ďurkovič Dušan. Požiadal výbor o schválenie zálohy na stavebný materiál vo výške
200 Eur.
Program :

Bod 5 : Informácia o činnosti DK
Správu disciplinárnej komisie vypracoval predseda DK p. Piroh Milan. S obsahom
správy výbor oboznámil predseda výboru MO SRZ p. Sabo Marián.
Bod 6 : Rôzne
- p. Mazalán Ján informoval výbor o aktivitách p. Cala Dušana a spoločnosti Tyrapol s.r.o. vo veci vlastníckych vzťahov k pozemkom pod kaprovými revírmi
v Párnici,
- p. Hubinák Martin otvoril problematiku zarybnenia kaprových revírov v Párnici
a požadoval jeho navýšenie,
- p. Macík Jozef taktiež požadoval navýšenie zarybnenia u kaprových revírov,
- p. Šumský Anton informoval výbor o zarybnení násadou hlavátky ( 130 kg ) a PD
(326 kg ),
Výbor schvaľuje :
- zálohu vo výške 200 eur na stavebný materiál pre potreby zabezpečenia brigádnickej činnosti ( RH vo Vyšnom Kubíne ) p. Ďurkovičovi Dušanovi.
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

