SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA DOLNÝ KUBÍN

Z Á P I S N I C A č. 12/16
zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa
13.02.2017
Prítomní :

Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav, Šumský Anton, Bjel Peter, Púčik Jozef,
Dutková Milada, Mazalán Ján, Vajdulák Leonard, Macík Jozef, Hubinák
Martin, Ďurkovič Dušan
Program : 1. Kontrola plnenia úloh
2. Organizačné otázky – informácie
3. Správa o činnosti odborov
4. Príprava ČS
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 plnenia úloh
Trvajúce úlohy :
- úloha č. 24/16 – poslať na RADU SRZ aktualizovaný zoznam rybárskej stráže.
Zodpovedá : Šumský Anton
Termín : do 28.02.2017
- úloha č. 25/16 – odovzdať podklady pre tlač rybárskeho spravodaja p. Vajdulákovi.
Zodpovedá : vedúci odborov
Termín : do 13.02.2017
Bod 2 : Organizačné otázky - informácie
Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály :
- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2017 p. Michala Páleša ( r. 1996 ),
- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2017 a 2018 p. Juraja Holubčíka ( r.1965 ),
- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2017 a 2018 p. Jána Gallu ( r. 1984 ),
- žiadosť o úhradu členských povinností p. Slavomíra Vojvodu ( prerušenie členstva
v r. 2015 a 2016 ,
- žiadosť o prestup z MO SRZ Námestovo do MO SRZ Dolný Kubín p. Denisa
Mrišku ( r. 1997 ),
- žiadosť o prestup z MO SRZ Dolný Kubín do MO SRZ Trstená p. Horníka Júliusa
( r. 1975 ).
Bod 3 : Správa o činnosti odborov
Vedúci odborov postupne predniesli výboru správy za zverené odbory. Správy budú
zapracované do správy o činnosti MO za uplynulé obdobie, ktorá bude prerokovaná na
ČS 2017.
Bod 4 : Príprava ČS
V rámci tohto bodu rokovania boli prerokované jednotlivé organizačné otázky k bodom rokovania ČS ( návrh členov do jednotlivých komisií, predsedníctva, návrh uznesenia ... ).
Bod 5 : Rôzne
- p. Sabo Marián informoval výbor o usmernení RADY SRZ Žilina k programu
a organizácii ČS pre rok 2017,

p. Mazalán Ján podrobne prerokoval jednotlivé body rokovania pripravovanej ČS
s prítomnými členmi výboru s dôrazom na spôsob hlasovania a prijímanie uznesení,
- p. Púčik Jozef oboznámil výbor s termínovým kalendárom športových podujatí pre
rok 2017,
- p. Hubinák Martin informoval výbor o predaji povolení na rybolov pre rok 2017,
- p. Bjel Peter informoval výbor o zisteniach k spôsobu a forme finančnej podpory členov MO SRZ ( prekonzultované na RADE SRZ Žilina s hlavným ekonómom ),
- p. Šumský Anton informoval výbor o pravidelnom prepiľovaní ľadov na kaprových
revíroch v Párnici a o zistenom úhyne rýb, škody na rybej osádke sa zatiaľ nedajú odhadnúť,
- p. Kosmeľ Miroslav požiadal výbor a hlavného hospodára aby sa vyjadrili k návrhu
zarybniť v jarných mesiacoch kaprové rybníky násadou kapra rybničného ( K3 ) v rozsahu minimálne 50% z plánovaného množstva pre rok 2017 ( do diskusie sa zapojili
viacerí členovia výboru pričom sa stotožnili s predloženým návrhom ).
Výbor schvaľuje :
- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2017 p. Michala Páleša ( r. 1996 ),
- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2017 a 2018 p. Juraja Holubčíka ( r.1965 ),
- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2017 a 2018 p. Jána Gallu ( r. 1984 ),
- žiadosť o úhradu členských povinností p. Slavomíra Vojvodu ( prerušenie členstva
v r. 2015 a 2016 ,
- žiadosť o prestup z MO SRZ Námestovo do MO SRZ Dolný Kubín p. Denisa
Mrišku ( r. 1997 ),
- žiadosť o prestup z MO SRZ Dolný Kubín do MO SRZ Trstená p. Horníka Júliusa
( r. 1975 ),
- vyplatenie podporného fondu pre pozostalých po zomrelom členovi MO SRZ p.
Valkovi Ladislavovi vo výške 87 Eur.
Prijaté úlohy :
- úloha č. 26/16 – vyplatiť pozostalým po zomrelom členovi MO SRZ Dolný Kubín p. Valkovi Ladislavovi z podporného fondu čiastku vo výške 87 Eur.
Zodpovedá : Dutková Milada
Termín : marec 2017
-

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

