SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA DOLNÝ KUBÍN

Z Á P I S N I C A č. 4/16
zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa
20.06.2016
Prítomní :

Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav, Ďurkovič Dušan, Šumský Anton, Hubinák Martin, Bjel Peter, Púčik Jozef, Vajdulák Leonard, Dutková Milada, Mazalán Ján, Macík Jozef
Program : 1. Kontrola plnenia úloh
2. Organizačné otázky – informácie
3. Správa odboru pre prácu s mládežou
4. Správa o predaji povolení
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. 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 : október 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. 07/16 – zabezpečiť brigádnicky náter fasády RD.
Zodpovedá : Sabo Marián
Termín : júl 2016
- úloha č. 11/16 – zabezpečiť za organizáciu garanta detského preteku na 03.07.2016 (
Párnica ).
Zodpovedá : Šumský, Macík
Termín : 03.07.2016
Splnené úlohy : 02/16, 10/16, 12/16
Bod 2 : Organizačné otázky - informácie
Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály :
- kúpnopredajnú zmluvu na nákup násadových rýb od RADY- Žilina.
Bod 3 : Správa odboru pre prácu s mládežou
Vedúci odboru požiadal výbor o preloženie správy na najbližšie zasadanie výboru.
Bod 4 : Správa o predaji povolení
Informoval výbor o predaji povolení na rybolov k dnešnému dňu podľa jednotlivých
druhov. Informoval aj o neprevzatých povoleniach členmi MO SRZ, ktoré boli na základe objednávky vystavené na požadovaný termín. Finančne vyčíslil tržby dosiahnuté
s predaja povolení a za neodpracované brigády. Výbor schválil odmenu za predaj povolení vo výške 500 Eur.

Bod 5 : Rôzne
- p. Mazalán Ján informoval výbor o výške odvedenej 2% dane v prospech našej
MO SRZ a o podaní žiadosti na RADU SRZ,
- poukázal na zlý technický stav nábytku v rokovacej miestnosti rybárskeho domu
a na vrhol jeho obnovu,
- p. Púčik Jozef oboznámil výbor s novými zásadami odmeňovania pretekárskych
družstiev a jednotlivcov v jednotlivých postupových súťažiach LRU, MSR a MS.
Výbor jednohlasne odsúhlasil zásady odmeňovania pre športovú činnosť.
- p. Bjel Peter informoval výbor o problémoch s internetovým pripojením,
- navrhol zrušenie zmluvy a uzatvorenie novej s iným operátorom,
- p. Šumský Anton informoval o doterajšom zarybnení pstruhových a kaprových
revírov,
- informoval o plánovanom jesennom zarybnení kaprových revírov násadou kapra
rybničného,
- požiadal výbor o priznanie brigádnickej činnosti pre členov organizácie, ktorí sa
podieľali na budovaní „ Náučného chodníka “ v Párnici,
- p. Ďurkovič Dušan informoval o príprave návrhu zásad pre odmeňovanie brigádnickej činnosti členmi MO SRZ,
- informoval o rokovaní so zástupcom vodohospodárskeho podniku p. Okálom
Milošom vo veci zdrže v Párnici, odberného objektu vody vo Vyšnom Kubíne
a o odstránení vývratov z Jasenovského potoka,
- podal podnet k znečisťovaniu Jasenovského potoka v mieste za budovou kde má
prevádzku p. Furda,
- požiadal o dodanie zoznamu členov, ktorým bolo vydané povolenie na rybolov,
- požadoval od zodpovedných vedúcich odovzdávanie pracovných záznamov
o vykonaní brigádnickej činnosti mesačne,
- p. Macík Jozef informoval výbor o nefunkčnom notebooku,
- opätovne požiadal výbor o pomoc pri príprave trate preteku „ Detská nonstopka “
- p. Sabo Marián informoval výbor o rokovaní, ktoré sa uskutoční na OÚ v Dolnom Kubíne vo veci vykonaného štátneho stavebného dozoru zameraného na výstavbu kaskád na pstruhových potokoch, ktoré boli zrealizované Muškárskym klubom Dolný Kubín.
Výbor schvaľuje :
- vyplatenie finančnej čiastky vo výške 500,- Eur za predaj povolení v roku 2016,
- zásady pre odmeňovanie jednotlivcov a družstiev v jednotlivých postupových súťažiach LRU, MSR a MS,
- priznanie brigádnickej povinnosti pre členov MO SRZ, ktorí sa podieľali na vybudovaní „ Náučného chodníka“ v Párnici.
Prijaté úlohy :
- úloha č. 13/16 – naplánovať rekonštrukciu zdrže ( sfunkčnenie priepustu vody ) pod železničnou traťou v Párnici.
Zodpovedá : Šumský, Chodák
Termín : október 2016
- úloha č. 14/16 – preveriť možnosť zriadenia internetu pre potreby MO SRZ u DSiDATA
s.r.o..
Zodpovedá : Kosmeľ
Termín : júl 2016
- úloha č. 15/16 – odovzdať pokazený notebook p. Hubinákovi spolu s faktúrou o zaplatení.
Zabezpečiť jeho opravu.
Zodpovedá : Macík, Hubinák
Termín : júl 2016
- úloha č. 16/16 – odovzdávať mesačne pracovné záznamy o vykonaní brigádnickej činnosti .
Zodpovedá : vedúci odborov
Termín : trvale

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

