SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA DOLNÝ KUBÍN

Z Á P I S N I C A č. 1/16
zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa
07.03.2016
Prítomní :

Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav, Ďurkovič Dušan, Šumský Anton, Hubinák Martin, Bjel Peter, Púčik Jozef, Vajdulák Leonard, Dutková Milada
Osoravedlnení : Mazalán Ján, Macík Jozef
Program : 1. Organizačné otázky – informácie
2. Zhodnotenie priebehu ČS
3. Schválenie plánu zasadnutí výboru
4. Príprava školenia nových členov
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 : Organizačné otázky - informácie
Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály :
- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2016 a 2017 p. Jozefa Smolku,
- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2016 a 2017 p. Jána Daňku,
- žiadosť o prestup z MO SRZ Námestovo do MO SRZ Dolný Kubín p. Branislava
Klocoka,
- žiadosť o oslobodenie od brigádnickej povinnosti p. Jána Daňku zo zdravotných
dôvodov.
Bod 2 : Zhodnotenie priebehu ČS
Predseda MO SRZ p. Sabo Marián vyhodnotil priebeh ČS ako korektný zo strany vedenia schôdze, ale aj zo strany príspevkov, návrhov a podnetov diskutujúcich. Podrobne rozobral prijaté uznesenie ČS a členskou schôdzou uložené úlohy výboru. Uložil
úlohu zverejniť závery ČS na webovej stránke MO a zaslať správu o konaní ČS na
RADU MO SRZ Žilina.
Bod 3 : Schválenie plánu zasadnutí výboru
Predseda MO predložil výboru na schválenie plán zasadnutí výboru, ktorý výbor jednohlasne schválil. Uložil p. Mazalánovi Jánovi úlohu zverejniť plán zasadnutí výboru
na webovej stránke MO.
Bod 4 : Príprava školenia nových členov
Školenie nových členov MO SRZ Dolný Kubín sa uskutočnia dňa 02.4.2016 v priestoroch školy OA v čase od 8,00 hod. – do 16,00 hod. a skúšky 09.4.2016 v RD.
Bod 5 : Rôzne
-

p. Púčik Jozef informoval výbor o priebehu a výsledkoch športových podujatí
v gescii MO SRZ Dolný Kubín za uplynulé obdobie a o pripravovaných podujatiach v roku 2016,
- požiadal vedúcich družstiev, aby nahlásili pretekárov na „ Oravské preteky
v LRU plávaná “ – budú prihlásené tri družstvá za našu organizáciu,

- požiadal výbor o schválenie priznania brigádnickej povinnosti za rok 2016 pre p.
Michalicu Antona za spracovanie dokumentácie protipožiarnej ochrany
a vyškolenie asistenčnej hliadky v súvislosti s konaním ČS 2016,
- požiadal o schválenie finančnej čiastky vo výške 150 Eur, na nákup krmív pre tri
pretekárske družstvá, ktoré budú súťažiť v trojkolovej súťaži „ Oravské preteky
v LRU plávaná “,
- p. Kosmeľ Miroslav vyzval vedúcich odborov na spracovanie podkladov, ktoré
budú slúžiť na vypracovanie „ Zásad pre obmeňovania členov MO SRZ Dolný
Kubín “ ( brigádnická činnosť nad rámec povinností, organizácia športových podujatí, činnosť rybárskej stráže, práca pre organizáciu .... ),
- p. Šumský Anton požiadal výbor o prehodnotenie uznesenia vo veci zarybnenie
kaprových revírov v Párnici násadou jesetera, po konzultácii s ichtyológom RADY
SRZ Žilina p. Richardom Štenclom, vyjadril svoj nesúhlas so zarybnením touto
násadou, do debaty sa zapojili všetci prítomní členovia výboru, pričom poukázali
na skúsenosti s vysadením násady jesetera aj v revíroch iných organizácií, čím prišlo k zatraktívneniu týchto revírov pre rybárov,
- podrobne rozanalyzoval plán zarybnenia na rok 2016 ( zverejnený na webovej
stránke organizácie ), porovnal plán 2016 so skutočným zarybnením v roku 2015,
navrhol zarybnenie nad plán u jednotlivých násad ( za nevyčerpané prostriedky na
zarybnenie z roku 2015 ),
- p. Púčik Jozef požiadal hospodára o zdôvodnenie zarybnenia kaprových revírov
v Párnici násadou zubáča jednoročného ( prečo plánuje zarybnenie touto násadou,
keď je to podľa jeho vyjadrenia neekonomické ), otvoril otázku cien násad v roku
2016 a požadoval vykonanie prieskumu trhu z dôvodu zdokumentovania účelovosti vynakladania finančných prostriedkov na zarybnenie,
- p. Kosmeľ Mioroslav reagoval na predchádzajúci príspevok p. Púčika a taktiež
požadoval vykonanie prieskumu ceny u jednotlivých druhov násad z dôvodu preukázania účelovosti vynakladania finančných prostriedkov pri nákupe týchto násad,
- p. Vajdulák Leonard sa zapojil do diskusie a podporil návrh p. púčika a p. Kosmeľa,
- p. Šumský Anton uviedol, že pri nákupe násad sa treba zamerať nie len na cenu
násad, ale aj na jej kvalitu a pôvod ( vhodnosť násady pre naše podmienky ), uviedol, že nemá dobré skúsenosti s dodávkou násad z rybochovných zariadení RADY
SRZ Žilina ( násada nie je dodaná v dohodnutom termíne, častokrát je poškodená
prevozom ... ), dobré skúsenosti má s dodávateľom p. Mazáňom, ktorý mu vie zabezpečiť násadu v požadovanom termíne a kvalite, cena násady je spravidla nižšia
ako cena násad z rybochovných zariadení RADY,
- p. Kosmeľ Miroslav požadoval, aby sa vždy pri nákupe násad urobil prieskum trhu zameraný na cenu násady, v prípade ak sa zakúpi násada drahšia ako bežne dostupná na trhu, treba priložiť k prieskumu písomné zdôvodnenie ( kvalita násady,
druhová príbuznosť, nespoľahlivá dodávka ..... ),
- p. Ďurkovič Dušan požiadal výbor o schválenie príslušnej finančnej čiastky na
zakúpenie a dodávku štrku pre potreby vyspravenia cesty ku rybárskemu domu
a záhradnej hadice ( 5 m ) za účelom odčerpania vody z pivnice rybárskeho domu.
Výbor schvaľuje :
- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2016 a 2017 p. Jozefa Smolku,
- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2016 a 2017 p. Jána Daňku,
- žiadosť o prestup z MO SRZ Námestovo do MO SRZ Dolný Kubín p. Branislava
Klocoka,

žiadosť o oslobodenie od brigádnickej povinnosti p. Jána Daňku zo zdravotných
dôvodov.
- nákup krmiva pre tri pretekárske družstvá v LRU plávaná v hodnote 150 Eur,
- príslušnej finančnej čiastky na zakúpenie a dodávku štrku pre potreby vyspravenia
cesty ku rybárskemu domu a záhradnej hadice ( 5 m ) za účelom odčerpania vody
z pivnice rybárskeho domu.
- priznanie brigádnickej povinnosti za rok 2016 pre p. Michalicu Antona za spracovanie dokumentácie protipožiarnej ochrany a vyškolenie asistenčnej hliadky
v súvislosti s konaním ČS 2016.
Prijaté úlohy :
- úloha č. 01/16 –spracovať podklady, ktoré budú slúžiť na vypracovanie „ Zásad pre obmeňovania členov MO SRZ Dolný Kubín “ ( brigádnická činnosť nad rámec povinností, organizácia športových podujatí, činnosť rybárskej stráže, práca pre organizáciu .... ).
Zodpovedá : Vedúci odborov, výbor
Termín : 20.06.2016
- úloha č. 02/16 –spracovať podklady pre dotknuté orgány a organizácie v súvislosti so schválenými revírmi ChaP členskou schôdzou 2016 a zvýšenou lovnou mierou lipňa v revíri Orava 1 na 40 cm.
Zodpovedá : Šumský Anton
Termín : 18.04.2016
- úloha č. 03/16 – vždy pri nákupe násad urobiť prieskum trhu zameraný na cenu násady ( tri
ponuky ), v prípade ak sa zakúpi násada drahšia ako bežne dostupná na trhu, treba priložiť
k prieskumu trhu písomné zdôvodnenie ( kvalita násady, druhová príbuznosť, nespoľahlivá
dodávka ..... ).
Zodpovedá : Šumský Anton
Termín : trvale
- úloha č. 04/16 – zverejniť na webovej stránke organizácie zápisnicu z ČS 2016.
Zodpovedá : Mazalán Ján
Termín : 30.03.2016
- úloha č. 05/16 – zaslať na RADU SRZ Žilina správu o konaní ČS 2016.
Zodpovedá : Sabo, Kosmeľ
Termín : 30.03.2016
-

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

