SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA DOLNÝ KUBÍN

Z Á P I S N I C A č. 8/16
zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa
24.10.2016
Prítomní :

Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav, Ďurkovič Dušan, Šumský Anton, Bjel
Peter, Púčik Jozef, Dutková Milada, Mazalán Ján, Vajdulák Leonard
Ospravedlnení: Macík Jozef, Hubinák Martin
Hosť : Janotík Peter
Program : 1. Kontrola plnenia úloh
2. Organizačné otázky – informácie
3. Správa odboru pre prácu s mládežou
4. Príprava na lov hlavátky
5. Rôzne
Priebeh zasadnutia :
Zasadnutie výboru otvoril predseda výboru p. Sabo Marián, ktorý privítal prítomných
členov výboru a hosťa. Konštatoval, že výbor je uznášania schopný. Odovzdal slovo p.
Janotíkovi Petrovi, ktorý navrhol výboru spoluprácu a spolufinancovanie za účelom i
odbahnenia staronového jazera a susediacich pozemkov v jeho vlastníctve.
Bod 1 : Kontrola plnenia úloh
Trvajúce úlohy :
- 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
Splnené úlohy : 01/16, 14/16, 19/16
Bod 2 : Organizačné otázky - informácie
Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály :
- žiadosť o odpustenie brigádnickej povinnosti zo zdravotných dôvodov ( invalid
40% pokles vykonávať zárobkovú činnosť ) p. Kožienka Milana,
- žiadosť o odpustenie brigádnickej povinnosti pre rok 2016 zo zdravotných dôvodov p. Pavlovčíka Michala.
Bod 3 : Správa odboru pre prácu s mládežou
Z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti vedúceho odboru p. Macíka Jozefa bude správa prerokovaná na najbližšom zasadnutí výboru.
Bod 4 : Príprava na lov hlavátky
Hospodár MO p. Šumský Anton informoval výbor o doterajšom záujme o vydanie
hlavátkových povolení na rok 2016. Informoval o vyhotovení zoznamu a poradovníka
záujemcov o vydanie povolení na lov hlavátky.

Bod 5 : Rôzne
p. Sabo Marián informoval výbor o stretnutí SIŽP Žilina, p Svitku Štefana a zástupcov MO SRZ Dolný Kubín vo veci nepovolenej činnosti a zásahu do revíru č. 3-2620
Odstavené rameno Istebné, zo strany MO SRZ boli orgánu životného prostredia poskytnuté všetky potrebné informácie k nepovolenej činnosti, vrátane fotodokumentácie,
- informoval o priebehu a záveroch mimoriadneho snemu a o jeho vyhlásení za zmätočný ( k prerokovaniu návrhu Stanov SRZ nebolo pristúpené a Stanovy SRZ budú
prerokované o dva roky na riadnom sneme SRZ ),
- informoval o prípravách na 90. výročie založenia SRZ,
- p. Mazalán Ján informoval o príčinách opätovného poškodenia prietokového ohrievača vody v budove rybárskeho domu ( nízka teplota okolia zapríčinila vytvorenie
kondenzátu a následného skratu elektroniky ohrievača ),
- p. Ďurkovič Dušan informoval výbor o vytekaní močovky z družstva vo Vyšnom
Kubíne ( 11-12.10.2016 ) a o opatreniach, ktoré boli zrealizované v súčinnosti zo starostkou obce p. Jurákovou na odrazení močovky od vodného, čim sa zamedzilo jeho
znečisteniu,
- p. Vajdulák Leonard otvoril problematiku predaja povolení na sezónu 2017, požiadal
výbor aby sa zaoberal hľadaním vhodného kandidáta na výkon tejto funkcie,
- požiadal ekonóma p. Bjela Petra, aby sa zúčastnil kontroly predaja povolení za rok
2016, ktorú vykoná poverený člen kontrolnej komisie.
Výbor schvaľuje :
- žiadosť o odpustenie brigádnickej povinnosti zo zdravotných dôvodov ( invalid
40% pokles vykonávať zárobkovú činnosť ) p. Kožienka Milana,
- žiadosť o odpustenie brigádnickej povinnosti pre rok 2016 zo zdravotných dôvodov p. Pavlovčíka Michala.
Prijaté úlohy :
- úloha č. 20/16 – odovzdať tajomníkovi v elektronickej podobe podklady na spracovanie
smernice pre odmeňovanie.
Zodpovedá : vedúci odborov
Termín : 21.11.2016
- úloha č. 21/16 – zabezpečiť temperovanie miestností počas zimných mesiacov.
Zodpovedá : výbor
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

