SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA DOLNÝ KUBÍN

Z Á P I S N I C A č. 7/17
zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa
23.10.2017
Prítomní :

Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav, Šumský Anton, Bjel Peter, Púčik Jozef,
Dutková Milada, Mazalán Ján, Ďurkovič Dušan, Hubinák Martin,
Macík Jozef, Vajdulák Leonard
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. Informácia o brigádach
6. Správa KK
7. Rôzne
Priebeh zasadnutia :
Zasadnutie výboru otvoril predseda výboru p. Sabo Marián, ktorý privítal prítomných
členov výboru a hosťa. Konštatoval, že výbor je uznášania schopný. Hosť výboru p.
Janotík Peter požiadal výbor o vydanie miestneho rybárskeho povolenia ( MRP ) na
vody kaprové pre nečlena MO SRZ Dolný Kubín. Prítomní členovia výboru ho oboznámili s uznesením výboru a dôvodmi, ktoré neumožňujú vydanie MRP pre nečlena
našej organizácie.
Bod 1 : Kontrola plnenia úloh
Trvajúce úlohy : 09/17, 11/17
Splnené úlohy : 10/17
Bod 2 : Organizačné otázky - informácie
Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály :
- Zápisnica z pracovného stretnutia zo dňa 20.09.2017 vo veci zastavenia kolísania
hladiny rieky Orava a zmeny manipulačného poriadku VS Orava a Tvrdošín,
- Záznam zo štátneho dozoru č. 8/2017 zo dňa 16.08.2017 OÚ Dolný Kubín - Pozemkový a lesný odbor, vo veci zosuvu horniny pri výstavbe lesnej cesty Havrania
– Oravská Lesná,
- žiadosť o prerušenie členstva na dva roky 2018 a 2019 p. Špavora Lukáša (
15.08.1986 ),
- žiadosť o odpustenie brigádnickej povinnosti p. Kožienku Milana z dôvodu invalidity.
Bod 3 : Správa odboru pre prácu s mládežou
Vedúci odboru pre prácu s mládežou p. Macík Jozef informoval výbor o činnosti ZÚ
MR za uplynulé obdobie. Predložil výboru plán práce a opatrenia na skvalitnenie činnosti odboru pre ďalšie obdobie a zoznam členov ZÚ MR, prechod do KMR od
01.01.2018.
Bod 4 : Príprava na lov hlavátky
Hospodár p. Šumský Anton informoval výbor o záujme o povolenia na lov hlavátky zo
strany členov a aj nečlenov k dnešnému dňu. Informoval o pravidlách lovu hlavátky na
rieke Orava a o usmerneniach RADY SRZ.

Bod 5 : Informácia o brigádach
Správu o vykonaných brigádach predniesol výboru p. Ďurkovič Dušan. Konštatoval,
že ku dnešnému dňu bolo odpracovaných 3 898 brigádnických hodín podľa plánu brigád na rok 2017. Dve brigády boli preorganizované z dôvodu nepriaznivého počasia..
Bod 6 : Správa KK
Správu predniesol výboru predseda KK p. Vajdulák Leonard. Oboznámil výbor so zisteniami dvoch vykonaných kontrol ( kontrola účtovných dokladov, kontrola hospodárenia s poplatkom za rybársky krúžok ). Navrhol výboru opatrenia na zlepšenie činnosti.
Bod 7 : Rôzne
- p. Mazalán Ján informoval výbor o zámere p. Balenta Karola preložiť časť oplotenia
v rohu rybničného hospodárstva vo Vyšnom Kubíne na svoje náklady ( MO SRZ vy
užíva príjazdovú komunikáciu, ktorá je na pozemkoch p. Balenta ),
- p. Sabo Marián
- informoval o stanovisku OVS k výtoku žlto zafarbenej vody zo zariadenia pri vyústení Jasenovského potoka do rieky Orava ( nebolo zistené poškodenie rýb a ani páchateľ, predpoklad na umývanie sudov od žltej farby ),
- p. Púčik Jozef informoval výbor o priebehu a výsledkoch pretekov Feeder cup
o pohár predsedu a preteku funkcionárov na akcionárskom dni Slovryb a.s.,
- požiadal o schválenie zoznamu odpracovaných brigádnických hodín pre rozhodcov
MS v LRU Mucha,
- Bjel Peter opätovne požiadal výbor o doriešenie problémov s počítačom a jeho internetovým pripojením,
- p. Šumský Anton informoval výbor o podmienkach úpravy manipulačného plánu
vodných diel ( rokovania s vodohospodárskym podnikom ),
- rozsah priznania odpracovaných hodín pre rozhodcov MS Mucha je 25 hodín za plnú
účasť a 10 hodín za deň,
- p. Ďurkovič Dušan vzniesol požiadavku na aktualizáciu zoznamu členov MO SRZ,
- p. Macík Jozef požiadal o schválenie odpracovania brigádnických hodín pre členov,
ktorí sa podieľali na príprave trate detských pretekov.
Výbor schvaľuje :
- zakúpenie dvoch vrtákov na ľad pre potreby organizácie,
- úpravu časti oplotenia na rybničnom hospodárstve vo Vyšnom Kubíne podľa návrhu p. Bálenta
- žiadosť o prerušenie členstva na dva roky 2018 a 2019 p. Špavora Lukáša (
15.08.1986 ),
- odpracované brigádnické hodiny rozhodcami MS v LRU Mucha v rozsahu 25 hodín za plnú účasť a 10 hodín za deň,
- zoznam členov ZÚ MR, prechod do KMR od 01.01.2018.
Prijaté úlohy :
- úloha č. 12/17 – zakúpiť dva vrtáky na ľad..
Zodpovedá : Mazalán Ján, Šumský Anton
Termín : do konca roku 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

