SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA DOLNÝ KUBÍN

Z Á P I S N I C A č. 6/16
zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa
22.08.2016
Prítomní :

Sabo Marián, Ďurkovič Dušan, Šumský Anton, Hubinák Martin, Bjel Peter, Púčik Jozef, Dutková Milada, Mazalán Ján, Vajdulák Leonard
Ospravedlnení: Kosmeľ Miroslav, Macík Jozef
Hosť :
p. Plančo Marek
Program :

1. Kontrola plnenia úloh
2. Organizačné otázky – informácie
3. Informácia o športovej činnosti
4. Informácia o brigádach
5. Informácia o činnosti DK
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
Splnené úlohy : 07/16, 15/16, 16/16
Trvajúce úlohy: 01/16, 03/16, 13/16, 14/16, 17/16, 18/16
Bod 2 : Organizačné otázky - informácie
Predseda MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály :
- žiadosť p. Sopúcha o premostenie toku Oravy betónovými prvkami pre realizáciu ťažby štrku ( pri zvýšenom prietoku možnosť okamžitej demontáže a odstránenia
z toku)
Bod 3 : Informácia o športovej činnosti
- Vedúci odboru p. Púčik Jozef informoval o zabezpečení a priebehu doposiaľ uskutočnených pretekov, upozornil na zmenu termínu preteku Feeder cap 2016 zo 17.9.
na 8.10. 2016.
Bod 4 : Informácia o brigádach
- Vedúci odboru podal informáciu o brigádnickej činnosti, upozornil na rekonštrukciu
pletiva okolo prívodu vody pre rybníky vo V.Kubíne.
Bod 5 : Informácia o činnosti DK
- Výboru bola predložená a prečítaná správa od predsedu discipl. komisie p. Piroha
Milana. ( komisia doposiaľ riešila disciplinárne 3 členov našej MO SRZ.)

Bod 6 : Rôzne
p. Plančo Marek informoval členov výboru o pripravovanom jednaní ohľadom
kolísania hladiny v rieke Orava zo zástupcom PV v Piešťanoch p. Pauerom,
- p. Mazalán Ján položil otázku kedy, v ktorom roku boli vytvorené tabuľky na mi
nimálne zarybnenie revírov v Párnici, aký bol počet členov MO v uvedenom období
a v súčasnosti, konštatoval nepomer pri zarybnení a počte loviacich v minulosti
a dnes pri nezmenenej výmere uvedených revírov.
- p. Púčik Jozef informoval o aplikácii smerníc o odmeňovaní členov našej MO
ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky,
- p. Šumský Anton informoval o pripravovanom stretnutí zástupcov povodia Váhu, ŠOP a MO SRZ na Orave, ohľadom kolísania vodnej hladiny v rieke Orava
počas roka.
- p. Ďurkovič Dušan požiadal o schválenie finančnej dotácie na rekonštrukciu oplotenia vodného zdroja pre rybníky vo V.Kubíne
-

Výbor schvaľuje :
- Žiadosť p. Sopúcha o dočasnom premostení rieky Orava za účelom ťažby štrku
- Rekonštrukciu oplotenia prívodu vody do rybníkov vo V.Kubíne
- Správu disciplinárne komisie
Po vyčerpaní stanoveného programu predseda MO SR Dolný Kubín poďakoval prítomným za
účasť a zasadnutie výboru ukončil.
Zapísal a za správnosť zápisu zodpovedá podpredseda MO p. Mazalán Ján.

Ján Mazalán
Podpredseda MO SRZ

RNDr. Sabo Marián
Predseda MO SRZ

