SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA DOLNÝ KUBÍN

Z Á P I S N I C A č. 8/15
zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa
19.10.2015
Prítomní :

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

Hosť : Mesároš Peter
1. Kontrola plnenia úloh
2. Organizačné otázky – informácie
3. Správa odboru pre prácu s mládežou
4. Príprava na lov hlavátky
5. Rôzne
Priebeh zasadnutia :
Zasadnutie výboru otvoril predseda výboru p. Sabo Marián, ktorý privítal prítomných
členov výboru a hosťa. Konštatoval, že výbor je uznášania schopný.
Bod 1 : Kontrola plnenie úloh
Trvajúce úlohy :
- úloha č. 09/15 – vypracovať smernicu o odovzdávaní tržieb za predaj povolení na
účet MO SRZ do SLSP.
Zodpovedá : Bjel, Dutková
Termín : do konca roka 2015
- úloha č. 10/15 – pripraviť vzor dohody o hmotnej zainteresovanosti pre zodpovedných vedúcich a členov výboru.
Zodpovedá : Kosmeľ
Termín : do konca roka 2015
Bod 2 : Organizačné otázky - informácie
Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály :
- žiadosť p. Jozefa Smoleňa o oslobodenie od brigádnickej povinnosti zo zdravotných dôvodov.
Bod 3 : Správa odboru pre prácu s mládežou
Správa bola na žiadosť vedúceho odboru presunutá do programu rokovania nasledujúceho výboru.
Bod 4 : Príprava na lov hlavátky
Hospodár MO p. Šumský Anton informoval výbor o doterajšom záujme o vydanie
hlavátkových povolení na rok 2015 ( 6-ti záujemcovia ). Informoval o vyhotovení
zoznamu a poradovníka záujemcov o vydanie povolení na lov hlavátky.
Bod 6 : Rôzne
- p. Sabo Marián informoval o záveroch rokovania s pozemkovým spoločenstvom
Párnica, zástupcovia ktorého požadovali prenájom vo výške 0,33 Eur/m2/rok,
- po identifikácii pozemkov sa zistilo, že sa jedná o pozemky mimo vodné plochy
o ktoré prenájom MO SRZ Dolný Kubín nemáme záujem,
Program :

- informoval výbor aj o stanovisku právničky RADY Žilina – nie je zvykom platiť
nájomné pod vodnými plochami, ktoré boli štátom dané do užívania SRZ ako rybárske revíry,
- zároveň informoval výbor o skutočnosti, že Tyrapol spol. s.r.o. nemá záujem prenajať pozemky pod vodnými plochami rybárskych revírov v Párnici,
- informoval o pripravovaných výzvach z prostriedkov EÚ, pri ktorých budú uprednostňované projekty na revíry do 5 ha,
- informoval o možnostiach elektronického predaja povolení na rybolov a o potrebe
riešiť spôsob predaja povolení pre rok 2016 aj u našej organizácie,
- p. Hubinák Martin informoval o príčinách znečistenia Medzihradského potoka,
ktoré vyšetrovala SIŽP Žilina ( vyliata farba do dažďovej vpuste na ul. Hamuliakovej – nebol zaznamenaný úhyn rýb ),
- informoval o podaní podnetu na nelegálne uloženie stavebného odpadu
v katastrálnom území Párnica ( škridla na pozemku známeho vlastníka ).
Výbor schvaľuje :
- žiadosť p. Jozefa Smoleňa o oslobodenie od brigádnickej povinnosti zo zdravotných dôvodov.
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

