SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA DOLNÝ KUBÍN

Z Á P I S N I C A č. 6/17
zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa
18.09.2017
Prítomní :

Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav, Šumský Anton, Bjel Peter, Púčik Jozef,
Dutková Milada, Mazalán Ján, Ďurkovič Dušan, Hubinák Martin
Hosť : 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. Informácia o činnosti RS
7. Informatívna správa o čerpaní rozpočtu
8. Správa o predaji povolení
9. 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 : 04/17, 07/17, 08/17
Bod 2 : Organizačné otázky - informácie
Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály :
- žiadosť o úhradu podielu z faktúry ( smernica RADY SRZ ),
- pozvánka na akcionársky deň spoločnosti Slovryb ( 07-08.10.2017 ),
- žiadosť Muškárskeho klubu Dolný Kubín o okamžité zastavenie kolísania hladiny
rieky Orava adresovaná Okresnému Úradu Žilina.
Bod 3 : Informácia o športovej činnosti
Vedúci odboru p. Púčik Jozef informoval výbor o postupe feedrového družstva z II.
ligy do I. ligy, o postupe družstva muškárov z II. Ligy do I. ligy, ako aj o úspechoch
dosiahnutých našimi muškármi na MSR a MS v LRU mucha. Informoval aj o umiestnení Michaely Kosmeľovej na MSR v LRU plávaná mužov a žien ( II. miesto )
a o umiestnení v lige žien ( III. miesto ) . Na MSR v LRU feeder sa umiestnilo naše
družstvo na 9. Mieste. Vyzdvihol aj pekné výsledky, ktoré dosiahli v pretekoch naši
muškári juniori. Na MS žien v LRU plávaná v Maďarsku, kde nás reprezentovala Michaela Kosmeľová, slovenské družstvo obsadilo pekné 7. Miesto zo 17-tich zúčastnených krajín. Sabo Marián informoval výbor o ocenení, ktoré sa dostalo našej organizácii za príkladnú organizáciu MS v LRU mucha.
4 : Informácia o brigádach
Správa bola výborom preložená do programu rokovania nasledujúceho výboru.
Bod 5 : Informácia o činnosti DK
Správu o činnosti DK predniesol z poverenia predsedu DK p. Sabo Marián. Komisia
do 21.08.2017 prejednala 8 previnení a udelila príslušné disciplinárne opatrenia.

Bod 6 : Informácia o činnosti RS
Správa bola výborom preložená do programu rokovania nasledujúceho výboru.
Bod 7 : Informatívna správa o čerpaní rozpočtu
Správu o čerpaní rozpočtu predložil výboru na prerokovanie p. Bjel Peter. V správe
konštatoval mierne prekročenie nákladov u niektorých položiek ( krmivá, liečivá ) ku
plánovanému rozpočtu. Plnenie tržieb k plánu je primerané k termínu spracovania
správy.
Bod 8 : Správa o predaji povolení
Správu predniesol výboru p. Hubinák Martin, ktorý bol výborom poverený predajom
povolení. Informoval výbor o výške finančných príjmov z predaja, ale aj o problémoch
s ktorými sa stretol pri predaji povolení a ktoré treba do budúcna organizačne vyriešiť.
Navrhol zaviesť od budúceho roka bezhotovostnú úhradu povolení.
Bod 9 : Rôzne
- p. Mazalán Ján informoval o potrebe zverejnenia výzvy k záujemcom o kandidovanie
za členov výboru pre voľby 2018,
- p. Sabo Marián
- informoval o blížiacom sa akcionárskom dni Slovryb a.s. , ktorého súčasťou je aj
pretek trojčlenných družstiev súťažiacich za jednotlivé organizácie, za MO SRZ sa zúčastnia p. Kosmeľ, Vajdulák a Púčik,
- informoval o žiadostiach na členov RS p. Žúbora Miroslava, Jána Valka, Hrabovca
Petra a Antona Ošťadnického,
- p. Púčik Jozef informoval výbor o organizačnom zabezpečení tradičného feedrového
preteku, ktorý sa uskutoční 30.09.2017 na r. 3- 4170 v Párnici,
- požiadal o schválenie finančnej čiastky vo výške 250 Eur na organizačné zabezpečenie preteku,
- Bjel Peter požiadal výbor o doriešenie problémov s počítačom a jeho internetovým
pripojením, ako aj spôsobu úhrady za výrobu diplomov na muškárske preteky ( Oravská muška MS v LRU mucha ),
- p. Šumský Anton informoval výbor o potrebe podania žiadosti v mene organizácie
o okamžité zastavenie kolísania hladiny rieky Orava na Okresný Úrad Žilina,
- informoval o zámere zakúpiť vrtáky do ľadu, o výsledku prieskumu trhu bude výbor
informovať,
- informoval výbor o výdaji hosťovačiek k dnešnému dňu,
- informoval o zarybnení rieky Orava násadou hlavátky ( cca 40cm ),
- p. Plančo Marek informoval výbor o podaní žiadosti Muškárskeho klubu Dolný Kubín o okamžité zastavenie kolísania hladiny rieky Orava adresovaná Okresnému Úradu
Žilina ( rokovanie sa uskutoční 20.09.2017),
- p. Macík Jozef informoval o realizovaní opatrení k vydávaniu dokladov za uhradené
poplatky za krúžky.
Výbor schvaľuje :
- finančnú čiastku vo výške 250 Eur na organizačné zabezpečenie preteku,
- žiadosť o vyškolenie za členov RS p. Žúbora Miroslava, Jána Valka, Hrabovca
Petra a Antona Ošťadnického.
Prijaté úlohy :
- úloha č. 09/17 – pripraviť návrh na bezhotovostný predaj povolení pre rok 2018.
Zodpovedá : výbor
Termín : do konca roku 2017
- úloha č. 10/17 – zverejniť na webovej stránke organizácie výzvu k záujemcom
o kandidovanie za členov výboru pre voľby 2018.
Zodpovedá : Mazalán Ján
Termín : 23.10.2017

- úloha č. 11/17 – zabezpečiť počítač a jeho pripojenie na internet v budove rybárskeho domu.
Zodpovedá : Hubinák Martin
Termín : 23.10.2017
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

