SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA DOLNÝ KUBÍN

Z Á P I S N I C A č. 5/17
zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa
24.07.2017
Prítomní :

Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav, Šumský Anton, Bjel Peter, Púčik Jozef,
Dutková Milada, Mazalán Ján, Ďurkovič Dušan
Ospravedlnení : Vajdulák Leonard, Hubinák Martin
Hosť : Plančo Marek
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. Správa o predaji povolení
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
Splnené úlohy : 03/17
Trvajúce úlohy : 04/17
Bod 2 : Organizačné otázky - informácie
Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály :
- žiadosť o vyradenie z rybárskej stráže p. Igora Biňasa,
- žiadosť o odpustenie brigádnickej povinnosti pre rok 2017 p. Čecha Ivana zo zdravotných dôvodov.
Bod 3 : Informácia o čerpaní rozpočtu
Ekonóm p. Bjel Peter požiadal o preloženie správy do programu rokovania nasledujúceho výboru.
Bod 4 : Informatívna správa KK
Z dôvodu neprítomnosti p. Vajduláka Leonarda bola správa preložená do programu
rokovania nasledujúceho výboru.
Bod 5 : Správa odboru pre prácu s mládežou
Vedúci odboru p. Macík Jozef predložil výboru na prerokovanie správu odboru za
školský rok 2016/2017. Kladne hodnotil plnenie stanoveného plánu práce, ako aj účasť
detí a ich dosiahnuté výsledky na pretekoch detí organizovaných našou organizáciou.
Informoval výbor o výške vybraných poplatkov od členov ZÚ MR a o úhradách poplatkov za prenájom učebne v priestoroch Obchodnej akadémie.
Bod 6 : Správa o predaji povolení
Z dôvodu neprítomnosti p. Hubináka Martina bola správa preložená do programu rokovania nasledujúceho výboru.
Bod 7 : Rôzne
- p. Sabo Marián

- informoval o organizačnom zabezpečení a školeniach rozhodcov na MS v LRU Mucha, zatiaľ je nedostatok prihlásených záujemcov, najviac záujemcov je z našej MO
SRZ,
- informoval o pripravovanom stretnutí ( streda 9,00 hod. v RD ) so zástupcami ŠOP
a RADY SRZ Žilina zameranom na užšiu spoluprácu pri ochrane rieky Orava,
- p. Púčik Jozef informoval výbor o organizačnom zabezpečení preteku Oravská muška
( hlavný rozhodca Žatka Václav, Ďurkovič Dušan sektorový rozhodca ),
- požiadal o zabezpečenie tonera do tlačiarne pre tlač výsledkových listín preteku
Oravská muška,
- Bjel Peter požiadal výbor o riešenie amortizovaného počítača v budove RD, navrhol
jeho nahradenie prenosným počítačom( dočasne stiahnuť počítač od p. Hubináka ),
- p. Šumský Anton informoval výbor o výrobe drevených diplomov pre ocenených
pretekárov Oravskej mušky,
- informoval o možnosti prepojenia vodných plôch revíru 3-2620 v Párnici ( treba
geodeticky zamerať, vytvoriť parcelu a majetkovo vysporiadať pre budúci prepoj ),
- výbor navrhol výjazdové rokovanie za účasti geodeta p. Kukana,
- p. Plančo Marek informoval výbor podanom podnete na SIŽP Žilina vo veci znečistenia toku Zázrivka pri realizácii stavby lesnej cesty a stavu vybavenosti podnetu ( postúpenie podnetu na Okresný úrad Dolný Kubín ),
- požiadal výbor o preplatenie nákladov na tri žacie hlavy pre vyžínače MO SRZ, žaciu strunu, ochranných okuliarov, oleja a výmenu poškodených ovládacích držadiel,
- informoval o znečistení potoka Trsteník pneumatikami,
- p. Ďurkovič Dušan informoval výbor o spevňovaní brehov Jasenovského potoka
v úseku ulice Jánoškova vodohospodárskym podnikom dňa 17.07.2017,
- informoval o zistenom úhyne rýb (Li, PP a PD 15 cm ) v Jasenovskom potoku vo
Vyšnom Kubíne,
- informoval o navezení výkopovej hliny z rybníka č. 13 p. Dyrcom ku novému oploteniu rybničného hospodárstva ( ďalej len RH ) vo Vyšnom Kubíne ( poškodenie pletiva ),
- navrhol vyradenie a odstránenie chatky, ktorá je v dezolátnom stave,
- poukázal na nevhodné zaobchádzanie s uhynutými rybami zo strany prevádzkovateľa
RH,
- navrhol výjazd výboru na RH vo Vyšnom Kubíne za účelom posúdenia vyššie uvedených zistení,
- p. Macík Jozef otvoril tému potreby prijímania nových členov do MO SRZ Dolný
Kubín, navrhol zamyslieť sa nad sprísnením podmienok prijímania nových členov do
organizácie.
Výbor schvaľuje :
- žiadosť o vyradenie z rybárskej stráže p. Igora Biňasa,
- žiadosť o odpustenie brigádnickej povinnosti pre rok 2017 p. Čecha Ivana zo zdravotných dôvodov,
- preplatenie nákladov na tri žacie hlavy pre vyžínače MO SRZ, žaciu strunu,
ochranných okuliarov, oleja a výmenu poškodených ovládacích držadiel.
Prijaté úlohy :
- úloha č. 07/17 – pripraviť zásady pre činnosť RK a KMR.
Zodpovedá : Macík Jozef
Termín : august 2017
- úloha č. 08/17 – zakúpiť toner do tlačiarne.
Zodpovedá : Mazalán Ján
Termín : okamžite

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

