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Zápis č. 1 /2018/V 
zo zasadnutia  výboru PZ Očová – Háj, konaného 21. 1. 2018 

 
 

Prítomní: MUDr. Filkor st., Ing. Bukvaj st., Juhaniak, Selecký J., Ing. Juško, Ing, Škrada, 
Iždinský  ml. (dozorná rada) 
Ospravedlnený: Ing. Velič 
 
 
Program:  
 1. Otvorenie 
      2. Príprava VČS  
                 3. Program VČS 
 4. Plán hlavných úloh a Činnosti PZ na rok 2018 
 5. Rôzne 
 6. Záver  
 
Priebeh programu:  
 
K bodu 1  
Zasadnutie výboru PZ otvoril a ďalej viedol MUDr. Filkor st., predseda PZ. Následne bol 
schválený program zasadnutia výboru PZ. 
 
K bodu 2  
Výbor PZ schválil termín konania výročnej členskej schôdze PZ na 24. 2. 2018 o 10:00 hod 
v jedálni PD Očová.  
Bolo prerozdelené nasledovné zabezpečenie jednotlivých úloh: 

- zabezpečenie priestorov na konanie schôdze – Juhaniak, 
- nákup potravín -  Juhaniak, Škrada  
- zabezpečenie občerstvenia a drobný nákup – Juško, Selecký, 
- výzdoba miestnosti – Selecký, 
- zabezpečenie trúbačov – Juško, 
- vyhotovenie a distribúcia pozvánok – Juško, 
- pečenie koláčov a slaného pečiva – manželky, 
- obsluha – manželky, 
- každý člen výboru, vedúci skupín a predseda dozornej rady si pripravia výročné 

správy za svoje oblasti. 
  

K bodu 3  
Výbor PZ schválil nasledovný program VČS: 

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 zápisnice – predseda PZ 
6.  Voľba mandátovo-volebnej komisie – predseda PZ  
6.  Správa predsedu PZ 
7.  Správa poľ. hospodára PZ 
8.  Správy členov výboru PZ: finančný referent  
                                                strelecký a brigádnický referent   
                                                tajomník PZ 
                                                kynologický referent 
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9.   Správa dozornej rady PZ – predseda dozornej rady 
10. Správy vedúcich skupín – vedúci skupín  
11. Prerokovanie a schválenie návrhu Plánu hlavných úloh PZ a Činnosti PZ na rok 2018 –                
       podpredseda PZ 
12. Schválenie výšky členského príspevku a účelového príspevku na rok 2018 – predseda PZ           

a  finančný referent  
13. Návrh a schválenie finančného rozpočtu pre rok 2018 – finančný referent 
14. Návrh na prijatie člena a prerokovanie nových žiadosti o členstvo v PZ – predseda PZ 
15. Správa mandátovo-volebnej komisie – mandátovo-volebná komisia 
16. Rôzne 
17. Návrh uznesení - návrhová komisia  
18. Ukončenie – predseda PZ 
   

K bodu 4  
Výbor PZ navrhol Plán hlavných úloh a Plán činnosti PZ na rok 2018. 
 
K bodu 5  
Poľovnícky hospodár - Ing. Bukvaj st.: 

- informoval o aktuálnom stave šírenia nákazy afrického moru ošípaných v okolitých 
krajinách a prijatých opatreniach na Slovensku, 
- stanovil nepretržitý odstrel diviačej zveri v súvislosti s prevenciou pred AMO, a to 
v kategóriách: lanštiak, prasa, 
- informoval o stave odstrelu jelenej raticovej zveri, k splneniu plánu lovu je potrebné 
odstreliť ešte 2 jelene I. VT., pričom je potrebné si dať vypísať povolenku u poľ. 
hospodára, 
- informoval o označení nového posedu v lokalite Sudová ako Sudová 3. 

Predseda – MUDr. Filkor st.: 
 - informoval o obdržaní žiadosti o členstvo v PZ od Jozefa Debnára z Dúbrav. Výbor PZ 
prerokoval žiadosť a jednohlasne odporučil predloženie žiadosti na schválenie členskej 
základni, 
- informoval o konaní brigády za účelom rozvozu objemového krmiva, a to v nedeľu  
28. 1. 2018 o 9:00 hod. v Sudovej, 
- navrhol udelenie vecného daru Ing. Bukvajovi st. pri príležitosti jeho životného jubilea. 
Zakúpením daru bol poverený tajomník. 

Tajomník – Ing. Juško: 
- navrhol uverejnenie kondolenčného oznamu zosnulému čestnému členovi M. Mihálovi 
a blahoprajného oznamu Ing. Bukvajovi st. pri príležitosti životného jubilea v časopise 
Poľovníctvo a rybárstvo.  Touto úlohou výbor PZ poveril tajomníka, 
- opätovne predostrel otázku zavedenia elektronickej knihy návštev poľovného revíru. 
Výbor PZ poveril tajomníka prípravou podkladov a predložením návrhu členskej 
základni na výročnej členskej schôdzi.    

 
K bodu 6  
Predseda PZ poďakoval členom výboru PZ za aktívnu účasť a následne zasadnutie ukončil. 
 
V Očovej 21. 1. 2018                                   
 
Zapísal: Ing. V. Juško, PhD., tajomník PZ 
             
              ............................................... 
                          MUDr. Ján Filkor st.  
                     predseda PZ Očová Háj 


