SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA DOLNÝ KUBÍN

Z Á P I S N I C A č. 4/17
zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa
26.06.2017
Prítomní :

Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav, Šumský Anton, Bjel Peter, Púčik Jozef,
Dutková Milada, Mazalán Ján, Vajdulák Leonard, Hubinák Martin,
Ďurkovič Dušan
Ospravedlnený : Macík Jozef
Program : 1. Kontrola plnenia úloh
2. Organizačné otázky - informácie
3. Správa odboru pre prácu s mládežou
4. Správa o predaji povolení
5. 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 : 06/17
Trvajúce úlohy : 03/17, 04/17
Bod 2 : Organizačné otázky - informácie
Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály :
- žiadosť o prestup z MsO SRZ Ružomberok do MO SRZ Dolný Kubín p. Milana
Čubíka,
- žiadosť o priznanie odpracovaných 10-tich brigádnických hodín p. Ivana Hájička
pri čistení potoka Zázrivka,
- nominačný list pre Michaelu Kosmeľovú na Majstrovstvá sveta žien 2017 v LRU
plávaná ( 26. – 27.8.2017 v Maďarsku
- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2017 p. Petra Ďurošku ( 11.02.1957 ),
Bod 3 : Správa odboru pre prácu s mládežou
Z dôvodu neprítomnosti vedúceho odboru bola správa preložená na rokovanie nasledujúceho výboru..
Bod 4 : Správa o predaji popvolení
Vedúci odboru požiadal o preloženie správy do programu rokovania nasledujúceho
výboru.
Bod 5 : Rôzne
- p. Sabo Marián informoval o možnosti odkúpenia udíc (zabavené udice z trestnej
činnosti) od Centra podpory Okresný úrad Žilina za symbolickú cenu.
- informoval o organizačnom zabezpečení a školeniach rozhodcov na MS v LRU Mucha, ktoré sa budú konať aj na úseku rieky Orava,
- p. Púčik Jozef informoval výbor dosiahnutých pekných výsledkoch jednotlivých
družstiev a jednotlivcov na postupových súťažiach v disciplínach LRU mucha, feeder
a plávaná,
- prerokoval s výborom organizačné zabezpečenie pretekov MSR v LRU mucha
a Oravskej mušky,

-

-

Bjel Peter informoval výbor o výške dividend organizácie v Slovrybe a.s. ( výška 8%
prvý krát za celá obdobie ),
p. Šumský Anton informoval výbor o výsledkoch odobraných vzoriek vôd z kaprového revíru 3-4170 (rozborom neboli zistené prekročenia sledovaných hodnôt),
- informoval výbor o aplikácii baktérie (biologické odbahnenie) na vodnú plochu jazera č.8 cca 1300 m2,
- informoval o pohybu medvedice s mladými okolo revíru 3- 4170 (nebezpečenstvo
pre rybárov),
- informoval o problémoch pri zabezpečovaní násady kapra pre jarné zarybnenie (
vyššia cena za kg a málo dodávateľov ochotných rybu dodať),
- informoval o dôsledkoch manipulovania s hrádzou a navrhol opatrenia na minimalizáciu škôd počas neresenia rýb,
- požiadal výbor o schválenie ichtyologického prieskumu na rieke Orava (cena cca 200
Eur),
- informoval o zámere preškoliť členov lovnej skupiny el. agregátom a o nutnosti revízie tohto zariadenia,
p. Ďurkovič Dušan informoval výbor o spevňovaní brehov Jasenovského potoka
v úseku ulice Jánoškova vodohospodárskym podnikom,
p. Kosmeľ Miroslav informoval výbor o nominovaní Michaely Kosmeľovej na MS
žien 2017, ktoré sa budú konať v Maďarsku 26 -27.08.2017.

Výbor schvaľuje :
- žiadosť o prestup z MsO SRZ Ružomberok do MO SRZ Dolný Kubín p. Milana
Čubíka,
- účasť Michaely Kosmeľovej na Majstrovstvá sveta žien 2017 v LRU plávaná ( 26.
– 27.8.2017 v Maďarsku ),
- vykonanie ichtyologického prieskumu na rieke Orava ( cena cca 200 Eur ),
- preškolenie členov lovnej skupiny el. agregátom a o nutnosti vykonania revízie el.
agregátu,
- odkúpenie udíc (zabavené udice z trestnej činnosti) od Centra podpory Okresný
úrad Žilina za symbolickú cenu.
Výbor neschvaľuje :
- žiadosť o priznanie odpracovaných 10-tich brigádnických hodín p. Ivana Hájička
pri čistení potoka Zázrivka.
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

