
Zápis č. 1/2017/V 
 zo zasadnutia výboru PZ Očová – Háj zo dňa 20.1.2017 

 
Prítomný: celý výbor + Ing. Juško a J. Iždinský ml. 
Program:     1. Otvorenie 
                    2. Príprava VČS  
                    3. Program VČS   
                    4. plán úloh a hlavnej činnosti PZ na rok 2017 
                    5. Rôzne 
                    6. Záver 
 
Priebeh programu:  

1. Zasadnutie výboru otvoril a ďalej viedol predseda PZ Očová Háj – MUDr. Filkor. 
Schválenie programu. Všetci za. 

      2.   Predseda navrhol termín 18.2.2017 o 10.00 h. v jedálni PD Očová. Miestnosť  
            zabezpečí M. Juhaniak. Pozvánky zabezpečí M. Juhaniak. Výzdobu zabezpečí výbor          
            PZ. Navrhnuté financie pre kuchyňu PD Očová 100 Euro. Všetci za. Občerstvenie   
            zabezpečí po dohode z novými členmi Juhaniak.  Ing. Juško uviedol, že trubačov   
            zabezpečí on. Súd zabezpečí predseda PZ. Poďakovanie a čestné uznania zabezpečí    
            predseda.  Výbor odporučí na voľby za kandidátov: predseda – MUDR. Filkor st.,      
            hospodár – Ing. Bukvaj st., tajomník – Ing. Juško PhD., finančný referent – Ing.  
            Škrada, strelecký a brigádnicky referent – J. Selecký, kynologický referent – M.  
            Juhaniak, predseda DR – J. Iždinský ml. a členovia DR – Ing. Bukvaj a Ing. Slávko.  
            Za člena rady Oko SPK navrhuje Ing. Juška alebo O. Valenta. Administratívu   
            k voľbám zabezpečia tajomník PZ a Ing. Juško. 

3. Predseda navrhol program VČS konanej dňa 18.2.2017: 
 

1.  Otvorenie – predseda PZ 
2.  Kontrola účasti – tajomník PZ 
3.  Schválenie programu – predseda PZ 
4.  Kontrola uznesení – tajomník PZ 
5.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov – predseda PZ 
6.  Voľba mandátovo-volebnej komisie – predseda PZ  
6.  Správa predsedu PZ 
7.  Správa poľ. hospodára PZ 
8.  Správy členov výboru:  finančný referent  
                                         strelecký a brigádnický referent   
                                         tajomník PZ 
                                        kynologický referent 
9.   Správa dozornej rady PZ – J. Iždinský ml. 
10. Správy vedúcich skupín – Ing. Juško PhD., J. Selecký, J. Iždinský ml.  
11. Prejednanie a schválenie návrhu hlavných úloh PZ a plánu činnosti PZ na rok 2017 –                
       podpredseda PZ 
12. Schválenie výšky členského príspevku a účelového príspevku na rok 2017– predseda PZ a  
       finančný referent  
13. Návrh a schválenie finančného rozpočtu pre rok 2017 – finančný referent 
14. Schválenie zmeny prevádzkového poriadku v čl. 11 bod 2 „čestný člen“ – predseda PZ   
15. Návrh na prijatie za čestného člena – predseda PZ 
16. Návrh na prijatie nových členov a kandidátov PZ – predseda PZ 
17. Správa mandátovo-volebnej komisie 
18. Návrh členov výboru PZ a dozornej rady PZ – predseda PZ 
19. Diskusia k voľbám výboru PZ a dozornej rady PZ - predseda PZ 
20. Voľby predsedu PZ, poľ. hospodára PZ, členov výboru PZ a dozornej rady PZ -    
       mandátovo-volebná komisie 
21. Návrh člena rady Oko SPZ za PZ Očová  - Háj  
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22. Rôzne 
23. Uznesenie - návrhová komisia a overovatelia zápisnice 
24. Ukončenie – predseda PZ 

 
4.  Podpredseda navrhol plán úloh a činnosti na rok 2017. Viď prílohy. Všetci za             

      
5. kyn. referet uviedol, že člen Ing. Bukvaj ml. zabezpečil psa do troch rokov od prijatia   
      za člena ale neporadil sa pri jeho zabezpečení z výborom PZ a navrhuje jeho     
      potrestanie. Tajomník PZ navrhuje dať mu trest na súde po VČS. J. Iždinský st. proti,   
      ostatní za. 

      6.   Zasadnutie ukončil predseda PZ Očová Háj a poďakoval všetkým zúčastneným za   
            účasť.                       
 
V Očovej dňa 20.1.2017                                                             ............................................ 
Zapísal: M. Juhaniak – tajomník PZ Očová Háj                              MUDr. Ján Filkor 
                                                                                                      Predseda PZ Očová Háj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 



 

ČINNOSŤ PZ Očová – „HÁJ“ NA ROK 2016 
- 19.3.2016, 08.00 hod.,miesto: Chata PZ 
brigádaza účelom skrášlenia okolia chaty, opravy chaty, vyčistenia studničiek, 
vyčistenia veľkého krmelca, oprava cesty ku chate PZ 
priniesť motyky, hrable, sekery, pílky, lopaty,  bude zabezpečené občerstvenie, 
predpoklad ukončenia: 14.00 hod. 
vedúcibrigády: brigádnicky referent + vedúciskupín 
 
- jar 2016, 8.00 – 14.00 hod., miesto: podľa miesta určenia 
zabezpečiť a vykonať brigádu pre potreby PD Očová a Agrosev Detva (p. 
Malatinec) 
účasť pre všetkých členov povinná, bude zabezpečené občerstvenie 
vedúcibrigády: brigádnicky referent + vedúciskupín 
 
- jar 2016,miesto: podľa miesta určenia 
zabezpečiť a vykonať brigádu – výsadba stromčekov  priniesť motyky, bude 
zabezpečené občerstvenie 
vedúcibrigády: brigádnicky referent + vedúciskupín 
 
 
-apríl2016  8.00hod., miesto: strelnicaSielnica 
kontrolnéstreľby 
účasť pre všetkých členov povinná, nebude zabezpečené občerstvenie 
vedúciakcie: strelecký referent + vedúciskupín 
 
- koniecmája – začiatok júna, miesto: podľa zabezpečenia 
brigádaza účelom kosenia trávy, sušenia a uskladnenia sena pre všetkých 
členov PZ 
doniesť si hrable a vidly, nebude zabezpečené občerstvenie 
vedúcibrigády: brigádnicky referent + vedúciskupín 
 
- koniecmája – začiatok júna, miesto: chata PZ 
brigádaza účelom opravy studni pri chate PZ 
doniesť si sekery, píly a kladivá, bude zabezpečené občerstvenie 
vedúcibrigády: brigádnicky referent + vedúciskupín, 
 
 
 
 
- jún, 12.00 hod., miesto: chata PZ 



jánskeposedenie s deťmi 
budezabezpečené občerstvenie 
vedúciakcie: výbor PZ 

 
- august 2016, miesto: podľa zabezpečenia 
brigádaza účelom kosenia trávy, sušenia a uskladnenia sena pre všetkých 
členov PZ 
vedúcibrigády: brigádnicky referent + vedúciskupín, doniesť si hrable a vidly, 
nebudezabezpečené občerstvenie 
vedúcibrigády: brigádnicky referent + vedúciskupín 
 
- september 2016, miesto: podľa zabezpečenia 
brigádaza účelom dozberu kukurice pre všetkých členov PZ 
doniesť si vedrá, vrecia, bude zabezpečené občerstvenie 
vedúcibrigády: brigádnicky referent + vedúciskupín 
 
-september 2016, 8.00 hod.,miesto: strelnicaSielnica 
Streleckýprebor PZ Očová-Háj z malokalibrovky 
možnosť zakúpenia občerstvenia na strelnici 
vedúciakcie: strelecký referent, predseda PZ + vedúciskupín 
 
- jeseň 2016, 8.00 – 14.00 hod., miesto: podľa miesta určenia 
zabezpečiť a vykonať brigádu pre potreby Pozemkového spoločenstva obce 
Očová 
účasť pre všetkých členov povinná, bude zabezpečené občerstvenie 
vedúcibrigády: brigádnicky referent + vedúciskupín 
 
- október  2016, 8.00 hod.,  
brigádaza účelom rozvozu sena, kamennej soli a jadrového krmiva 
priniesť vidly, nebude zabezpečené občerstvenie, predpoklad ukončenia: 12.00 
hod. 
vedúcibrigády: brigádnicky referent + vedúciskupín 
 
- november 2016, 07.30 hod., miesto: Obchoditá 
Poplatková/hosťovskápoľovačka na zver škodnú a diviačiu 
dostatočný počet honcov a dostatočný počet psov zabezpečí kynologický 
referent a podpredseda PZ 
poukončení poľovačky bude posledný pohon 
vedúciakcie: výbor PZ + vedúciskupín 
 
- november 2016, 08.00 hod., miesto: podľa určenia 



zabíjačka 
pozvánkyzabezpečí tajomník PZ 
poukončení zabíjačky bude poľovnícke posedenie v jedálni PD Očová 
vedúciakcie: výbor PZ + vedúciskupín 
 
- v priebehu roka  2016, 8.00 hod.,  
brigádyza účelom budovania a opráv krmovísk a posedov 
priniesť sekery, píly a kladivá, nebude zabezpečené občerstvenie, predpoklad 
ukončenia: 14.00 hod. 
vedúcibrigády: brigádnicky referent + vedúciskupín 
 
- v priebehu roka  2016, 8.00 hod.,  
brigádaza účelom dokončenia cesty ku chate PZ 
priniesť sekery, lopaty a čakany, bude zabezpečené občerstvenie, predpoklad 
ukončenia: 14.00 hod. 
vedúcibrigády: brigádnicky referent + vedúciskupín 
 
- každýčlen si počas roka individuálne opraví pridelené chovné a lovné 
zariadenia – povinne !!!   zodpovedný: každý člen PZ 
kontrolubudúvykonávať členovia výboru PZ + vedúci skupín počas celého roka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plán hlavných úloh na rok 2016 



PZ Očová – Háj 
 

1. Každýčlen PZ si opraví a vyčistí pridelené chovné a lovné zariadenia 
Termín: do 1.5.2016 
Zodpovedný: každýčlen PZ 
Kontrolupoverení: členovia výboru PZ + vedúci skupín 
 
2. Zabezpečiť a vykonať brigádu pre potreby PD Očová a Agrosev Detva (p.    
Malatinec) 
Termín: do 30.4.2016 
Zodpovedný: brigádnicky referent PZ + vedúciskupín 
 
3. Zabezpečiť dokončenie cesty ku chate PZ 
a úpravaokoliachaty PZ 
Termín: do 1.7.2016 
Zodpovedný: brigádnicky referent PZ + vedúciskupín 
 
4. Vyčistenie a oprava studni pri chate PZ 
Termín: do 30.9.2016 
Zodpovedný: brigádnicky referent PZ + vedúciskupín 
 
5. Zorganizovaniebrigádynakosenie, sušenie a uskladneniesena a dozber 
kukurice 
Termín: do 30.9.2016 
Zodpovedný: brigádnicky referent PZ + vedúciskupín 
 
6. Vyčistenie krmelcov v celom revíry, vykonanie ich dezinfekcie 
Termín: do 30.4.2016 
Zodpovedný: výbor PZ + vedúciskupín 
 
7. Zabezpečiť a vykonať brigádu pre potreby Pozemkového spoločenstva    
    obce Očová 
Termín: do 31.10.2016 
Zodpovedný: brigádnicky referent PZ + vedúciskupín 
 
8. Rozvozsena, kamennej soli a jadrovéhokrmiva do krmelcovnazimné 
prikrmovaniezveri 
Termín: do 31.10.2016 
Zodpovedný: brigádnicky referent PZ + vedúciskupín 
 
9. Podľa potreby postavenie nových krmovísk a posedov 
Termín: do 30.9.2016 
Zodpovedný: výbor PZ 
Kontrolupoverení: členovia výboru PZ + vedúci skupín 
 
Kontrolunadplánomprácenarok 2016budevykonávať po celý rok výbor PZ a vedúci skupín. 
Predseda navrhol, že konečný plán úloh a činnosti sa navrhne na výbore pred VČS. 
 


