SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA DOLNÝ KUBÍN

Z Á P I S N I C A č. 9/16
zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa
21.11.2016
Prítomní :

Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav, Šumský Anton, Bjel Peter, Púčik Jozef,
Dutková Milada, Mazalán Ján, Vajdulák Leonard, Macík Jozef, Hubinák
Martin
Ospravedlnený: Ďurkovič Dušan
Program : 1. Kontrola plnenia úloh
2. Organizačné otázky – informácie
3. Správa o zarybnení
4. Správa odboru pre prácu s mládežou
5. Príprava inventarizácie majetku
6. Príprava rozpočtu na rok 2017
7. 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. 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. 20/16 – odovzdať tajomníkovi v elektronickej podobe podklady na spracovanie smernice pre odmeňovanie.
Zodpovedá : vedúci odborov
Termín : 12.12.2016
Splnené úlohy : 21/16
Bod 2 : Organizačné otázky - informácie
Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály :
- žiadosť o prestup z MO SRZ Podbrezová do MO SRZ Dolný Kubín p. Jána
Katrenčiaka,
- žiadosť o odpustenie brigádnickej povinnosti za rok 2016 zo zdravotných dôvodov
p. Antona Kokošku,
- oznámenie o zvýšení najmenších lovných mier –stanovisko
Bod 3 : Správa o zarybnení
Správu o zarybnení predložil výboru hospodár organizácie p. Šumský Anton. V správe
konštatoval, že pri zarybnení jednotlivých revírov bol dodržaná zákonom stanovená
minimálna zarybňovacia povinnosť. Výnimku tvorí zarybnenie násadou PP1 u rieky
Orava ( preferované je zarybnenie násadou PP 2 prepočítaného na zarybňovaciu povinnosť PP1 pre rok 2017). Nepodarilo sa dodať nad zarybňovaciu povinnosť násadu
lieňa a pleskáča. Zarybnenie násadou šťuky1 bolo pokryté z prostriedkov RADY SRZ.

Bod 4 : Správa odboru pre prácu s mládežou
Správu predložil výboru vedúci odboru p. Macík Jozef. V správe konštatoval, že všetky ZÚ MR v Dolnom Kubíne, Žaškove a Istebnom pracujú v zmysle metodických pokynov. Požiadal výbor o schválenie prechodu detí z kategórie mladý rybár ( MR ) do
kategórie klubu mladých rybárov ( KMR ) podľa priloženého zoznamu.
Bod 5 : Príprava inventarizácie majetku
Inventarizačná komisia bude pracovať v nasledovnom zložení :
Bjel Peter- predseda
Ďurkovič Dušan - člen
Macík Jozef - člen
Bod 6 : Príprava rozpočtu na rok 2017
Ekonóm MO SRZ p. Bjel Peter predložil výboru návrh rozpočtu pre rok 2017. Podrobne zdôvodnil navýšenie výdavkov u jednotlivých navrhovaných položiek.
Bod 7 : Rôzne
p. Sabo Marián informoval výbor o možnosti podania projektu o nenávratný finančný
príspevok z prostriedkov EÚ na biologické odbahnenie obhospodarovaných kaprových revírov ( návrh odbahnenia vodnej plochy č. 2-7 u revíru č. 3- 4170 ),
- informoval o pripravovaných oslavách 90-teho výročia založenia SRZ ( účasť Ďurkovič, Vajdulák st., Sabo, Kosmeľ ),
- p. Mazalán Ján informoval o záveroch stretnutia vo veci nepovolenej stavebnej činnosti p. Svitka v Párnici za účasti MO SRZ, zástupcu RADY Žilina a príslušného stavebného úradu ( stavebná činnosť bola úradom zastavená do vyriešenia vznesených
pripomienok),
- informoval o príprave spravodaja a o zapracovaní informácie o predaji povolení na
rok 2017 p. Hubinákom Martinom,
- požiadal o podklady k spracovaniu zoznamu pre výdaj vianočného kapra pre dôchodcov,
- p. Púčik Jozef informoval termíne doručenia prihlášok pretekárskych družstiev pre
registráciu v roku 2017 ( najneskoršie do 30.11.2016 ),
informoval výbor o dosiahnutých výsledkoch v jednotlivých pretekárskych disciplínach našimi pretekármi v závere roka 2016,
- informoval o usporiadaní muškárskych družstiev v postupových súťažiach pre rok
2017 ( v II. Lige dve družstvá a v divízii jedno družstvo ),
- p. Šumský Anton informoval o činnosti RS a o odstúpení člena RS p. Žmijáka
z funkcie člena RS,
- informoval o zámere vystrojiť členov RS šiltovkou a košeľou s nápisom rybárska
stráž,
- informoval o inštalovaní plašiacich figurín proti rybožravým predátorom,
- informoval o neodsúhlasení revíru CHaP v Párnici Ministerstvom ŽP podľa návrhu
Členskej schôdze.
Výbor schvaľuje :
- účasť tajomníka a predsedu MO SRZ na oslavách 90-teho výročia založenia SRZ,
- úhradu finančnej čiastky za doménu webstránky MO SRZ Dolný Kubín pre rok
2017,
- žiadosť o prestup z MO SRZ Podbrezová do MO SRZ Dolný Kubín p. Jána
Katrenčiaka,
- žiadosť o odpustenie brigádnickej povinnosti za rok 2016 zo zdravotných dôvodov
p. Antona Kokošku,
-

-

-

prestup detí z kategórie mladý rybár ( MR ) do kategórie klubu mladých rybárov (
KMR ) podľa priloženého zoznamu,
podanie projektu o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ na biologické odbahnenie obhospodarovaných kaprových revírov ( návrh odbahnenia vodnej
plochy č. 2-7 u revíru č. 3- 4170 ).
inventarizačnú komisiu v nasledovnom zložení :
Bjel Peter- predseda
Ďurkovič Dušan - člen
Macík Jozef - člen

Výbor poveruje p. Hubináka Martina vydávaním, predajom a podpisovaním povolení na rybolov a rybárskych preukazov pre rok 2017.
Prijaté úlohy :
- úloha č. 22/16 – pripraviť zoznam pre výdaj vianočného kapra dôchodcom.
Zodpovedá : Mazalán
Termín : 12.12.2016
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

