SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA DOLNÝ KUBÍN

Z Á P I S N I C A č. 5/16
zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa
25.07.2016
Prítomní :

Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav, Ďurkovič Dušan, Šumský Anton, Hubinák Martin, Bjel Peter, Púčik Jozef, Dutková Milada, Mazalán Ján, Macík Jozef
Ospravedlnený: Vajdulák Leonard
Program : 1. Kontrola plnenia úloh
2. Organizačné otázky – informácie
3. Informácia o čerpaní rozpočtu
4. Informatívna správa KK
5. Správa odboru pre prácu s mládežou
6. 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. 13/16 – naplánovať rekonštrukciu zdrže ( sfunkčnenie priepustu vody ) pod
železničnou traťou v Párnici.
Z
odpovedá : 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

Splnené úlohy : 11/16
Bod 2 : Organizačné otázky - informácie
Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály :
- žiadosť o odpustenie brigádnickej povinnosti p. Zelinu Ivana zo zdravotných dôvodov,
- žiadosť o príspevok za účasť na MS LRU Mucha v Španielsku p. Mareka Mäsiara, Andreja Benku, Romana Telucha,
- žiadosť o náhradný termín na zaplatenie členského príspevku a neodpracovaných
brigádnických hodín p. Vladimíra Kovalčíka.
Bod 3 : Informácia o čerpaní rozpočtu
Ekonóm MO SRZ p. Bjel Peter informoval prítomných členov výboru o čerpaní rozpočtu k prvému polroku roka 2016. Konštatoval, že rozpočet sa v príjmovej a aj vo
výdavkovej časti plní priebežne. Jednotlivé plnenie rozpočtovaných položiek je primerané k plánovaným hodnotám a termínu vyhodnotenia
Bod 4 : Informatívna správa KK
Z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti predsedu KK p. Vajduláka Leonarda bola
správa preložená na najbližšie zasadanie výboru.
Bod 5 : Správa odboru pre prácu s mládežou
Vedúci odboru p. Macík Jozef predložil výboru správu odboru pre prácu s mládežou
v ktorej konštatoval mierny nárast v počte začiatočníkov. Celkovo je organizovaných
v krúžkoch ( Dolný Kubín, Žaškov, Zázrivá a Istebné ) 52 detí. Plán činností je plnený
v jednej polovici. Informoval o plánovanej činnosti na nasledujúce obdobie a o priebehu a výsledkoch preteku „ Detská NONSTOPKA“.
Bod 6 : Rôzne
- p. Mazalán Ján spoločne s ostatnými členmi výboru otvoril tému nepovoleného
zásahu vlastníka priľahlých pozemkov p. Svitka do rybárskeho revíru kaprových
revírov v Párnici,
- p. Sabo Marián informoval výbor o rokovaní, ktoré sa uskutočnilo 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,
- bude vypracovaná zjednodušená projektová dokumentácia vodného prahu projektantom na vodné stavby a zaslaná v mene organizácie generálna žiadosť na OÚ
ŽP,
- informoval o dianí na RADE SRZ Žilina,
- p. Púčik Jozef informoval o organizačnom zabezpečení preteku „ Oravská muška“
– informoval o úspechoch našich juniorov v súťažiach LRU mucha a LRU plávaná
( Feješ Andrej I. miesto a Mário Štubendek II. miesto na MSR v LRU mucha, Michaela Kosmeľová I. miesto v LRU plávaná ),
- požiadal výbor o schválenie pomoci MO SRZ Dolný Kubín pri organizovaní MS
v LRU Mucha 2017,
- feedrové družstvo sa umiestnilo v prvom kole II. ligy feeder na I. mieste,
- p. Hubinák Martin vyjadril nespokojnosť so zarybňovaním kaprových revírov
v Párnici, poukázal na nedostatočné zarybnenie násadou kapra revíru 2620,
- Šumský Anton reagoval na kritiku p. Hubináka,
- jarné zarybnenie kaprom je problematické z dôvodu neochoty chovateľov rýb
dodať násadu v jarných mesiacoch ( neekonomické ),
- informoval o pripravovanom zarybnení v jesenných mesiacoch,

- informoval o pripravovanej brigáde na oprave prístupovej cesty k revírom
v Párnici ( materiál je dojednaný, treba zabezpečiť príslušné povolenie a potrebnú
techniku ),
- informoval o vykonaní priesekov okolo jazier poza skládku OFZ, pre potrebu zarybnenie a vykonávanie kontrolnej činnosti rybárskou strážou,
- požiadal výbor o schválenie brigádnických hodín pre zúčastnených členov organizácie,
- požiadal výbor o schválenie finančnej čiastky vo výške 66 Eur pre zakúpenie
technických noriem ( zahrádzanie bystrín a strží ),
- 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 :
- pomoc MO SRZ Dolný Kubín pri organizovaní MS v LRU Mucha 2017,
- vyplatenie finančnej čiastky podľa schválených zásad odmeňovania pre pretekárov
Benka Andrej, Marek Mäsiar, Roman Teluch ( účasť na MS- 2016 v Španielsku ),
- vyplatenie finančnej čiastky podľa schválených zásad odmeňovania pre pretekárov
Feješ Andrej I. miesto a Mário Štubendek II. miesto na MSR v LRU mucha, Michaela Kosmeľová I. miesto na MSR v LRU plávaná ,
- žiadosť o odpustenie brigádnickej povinnosti p. Zelinu Ivana zo zdravotných dôvodov,
- žiadosť o náhradný termín na zaplatenie členského príspevku a neodpracovaných
brigádnických hodín p. Vladimíra Kovalčíka,
- priznanie brigádnických hodín pre zúčastnených členov organizácie na vykonaní
priesekov okolo jazier poza skládku OFZ, pre potrebu zarybnenie a vykonávanie
kontrolnej činnosti rybárskou strážou,
- finančnej čiastky vo výške 66 Eur pre zakúpenie technických noriem ( zahrádzanie
bystrín a strží ).
Prijaté úlohy :
- úloha č. 17/16 – preveriť u starostky obce Párnica a na spoločnom stavebnom úrade Mesta
Dolný Kubín či má p. Svitko príslušné stavebné povolenia na činnosti, ktoré vykonáva pri
rybárskych revíroch v Párnici.
Zodpovedá : Mazalán, Kosmeľ
Termín : ihneď
- úloha č. 18/16 – zabezpečiť príslušné povolenia potrebné pre opravu prístupovej cesty ku
kaprovým revírom v Párnici.
Zodpovedá : Kosmeľ, Mazalán
Termín : august 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

