SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA DOLNÝ KUBÍN

Z Á P I S N I C A č. 7/15
zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa
21.09.2015
Prítomní :

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

Hosť : Gregáň Miroslav
1. Kontrola plnenia úloh
2. Organizačné otázky – informácie
3. Informácia o športovej činnosti
4. Informácia o činnosti RS
5. Správa KK
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.
Bod 1 : Kontrola plnenie úloh
Z predchádzajúceho výboru neboli uložené žiadne nové úlohy.
Bod 2 : Organizačné otázky - informácie
Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály :
- pozvánka na slávnostné zasadnutie pri príležitosti 90. výročia organizovaného rybárstva na Orave a 85. výročia vzniku rybárskej organizácie v Námestove ,
- žiadosť o usporiadanie pretekov 1.ligy LRU – M na rieke Orava v dňoch 3. - 4.10.
2015,
- žiadosť p. Pavlovčíka Michala o obnovenie členstva v MO SRZ a o oslobodenie
od brigádnickej činnosti zo zdravotných dôvodov,
- žiadosť p. Antona Huráka o obnovenie členstva v MO SRZ Dolný Kubín .
Bod 3 : Informácia o športovej činnosti
Vedúci športovej činnosti p. Púčik Jozef vyhodnotil jednotlivé športové podujatia
podľa plánu športovej činnosti. Vyzdvihol dosiahnuté výsledky našich družstiev
v postupových súťažiach. Vo feedrovej lige sme dosiahli 3. miesto, družstvo divízie
postúpilo do 2. ligy v LRU Mucha. Víťazom Oravskej mušky sa stal domáci pretekár
Tibor Ferjančík. Na MSR sa umiestnil Martin Bachleda na peknom 6. mieste a pretekárka Michaela Kosmeľová sa zúčastnila na MS U-18 v Srbsku. Informoval o zámere
feedrového družstva zúčastniť sa na MSR ktoré sa budú konať dňa 2.10.2015 na kanáli v Mikšovej.
Bod 4 : Informácia očinnosti RS
Správu o činnosti RS predniesol výboru vedúci RS p. Šumský Anton. Boli vykonané
tri spoločné kontroly v súčinnosti s políciou zamerané na dodržiavanie ustanovení zákona o rybárstve a výkon rybárskeho práva. Neboli zistené žiadne porušenia zo strany
kontrolovaných osôb.
Program :

Bod 5 : Správa KK
Informatívnu správu KK predniesol výboru predseda p. Vajdulák Leonard. Kontrola
bola vykonaná za prítomnosti ekonóma p. Bjela Petra a hospodára p. Šumského Antona. K zisteným nedostatkom boli navrhnuté opatrenia ku ktorým výbor schválil konkrétne úlohy.
Bod 6 : Rôzne
- p. Mazalán Ján informoval výbor o prebiehajúcich rokovaniach so spoločnosťou
Tyrapol s.r.o. vo veci vlastníckych vzťahov k pozemkom pod kaprovými revírmi
v Párnici,
- požiadal p. Vajduláka o spoluprácu pri vytlačení mapového podkladu majetkových vzťahov pod kaprovými revírmi v Párnici,
- p. Púčik Jozef opýta sa vedúceho RS, ako si členovia RS vykonávajú svoje povinnosti, keď je v Párnici taký neporiadok,
- k tejto téme sa postupne vyjadrili všetci prítomní a výsledkom diskusie bol návrh
vyčistiť jednorázovo všetky stanovištia a následne sa zamerať na kontrolu a
sankcionovanie porušovania tejto povinnosti,
- požiadal výbor o schválenie čiastky vo výške 120 Eur na úhradu štartovného na
MSR v LRU feeder,
- p. Bjel Peter predložil výboru finančné vyúčtovanie Oravskej mušky ( príjmy
a náklady ) a vyúčtovanie medzi energií za RH vo Vyšnom Kubíne,
- navrhol v hodnote 1000 Eur ( cena za energie ) zvýšiť zarybnenie Oravy pstruhom dúhovým od p. Dyrca ( návrh neprešiel ),
- kompenzácia bude zrealizovaná dodaním násady PP a vianočného kapra,
- p. Ďurkovič Dušan informoval výbor o vysádzaní násady PP do obhospodarovaných pstruhových revírov,
- spoločne s predsedom požiadali p. Šumského o zabezpečenie šetrného odlovenia
pstruha potočného z pod kaskády pri MVE a jeho prenesenie nad elektráreň( treba
zabezpečiť príslušné povolenie od ichtyológa ) ,
- p. Šumský Anton navrhol zvýšiť zarybnenie rieky Orava násadou hlavátky na
úkor násady podustvy – návrh neprešiel,
- navrhol zvýšiť dobrovoľný príspevok za neodpracovanú brigádnickú hodinu na
4 Eurá za hodinu - návrh neprešiel,
- opätovne otvoril tému revíru CHaP – do diskusie sa zapojili všetci prítomní a odporučili tému otvoriť na úrovni členskej schôdze,
- p. Sabo Marián informoval o zmenách na RADE v Žiline, o zrušení vydávania
bezplatných známok a o spôsobe vydávania povolení na rok 2016 po novom.
Výbor schvaľuje :
- žiadosť p. Pavlovčíka Michala o obnovenie členstva v MO SRZ a o oslobodenie
od brigádnickej činnosti zo zdravotných dôvodov,
- žiadosť p. Antona Huráka o obnovenie členstva v MO SRZ Dolný Kubín,
- žiadosť o usporiadanie pretekov 1.ligy LRU – M na rieke Orava v dňoch 3. - 4.10.
2015,
- čiastku vo výške 120 Eur na úhradu štartovného na MSR v LRU feeder.
Výbor neschvaľuje :
- zverejňovanie zmlúv na webovej stránke MO SRZ Dolný Kubín.
Prijaté 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
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

