
zápis č. 2/2021/ČS
zo zasadnutia členskei schôdze PZ Očová — Hái. konaného 23. 5. 2021

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
l. Otvorenie
2. Kontrola účasti
3. Schválenie programu
4. Kontrola uznesení
5. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
6. Plán chovu a lovu a info poľovníckeho hospodára
7. AMO a prijaté opatrenia
8. Rôzne
9. Návrh uznesení
10. Ukončenie

Priebeh programu:

K bodu 1
Zasadnutie členskej schôdze PZ (ČS) otvoril a ďalej viedol MUDr. Filkor st., predseda PZ a

privítal všetkých prítomných.

K bodu 2
Kontrolu účasti vykonal tajomník PZ — Ing. Juško. Konštatoval, že prítomných je 24 členov

z celkového počtu 30 členov PZ, 3 členovia sa ospravedlnili, čím je členská schôdza uznášania

schopná. ČS sa zúčastnili aj 2 čestní členovia a 4 čakatelia a uchádzači o členstvo.

K bodu 3
Predseda PZ oboznámil prítomných s navrhnutým programom, ktorý bol jednohlasne

schválený bez pripomienok.

Hlasovanie: za - 24 členov, proti - 0, zdržal sa - 0

K bodu 4
Kontrolu uznesení z predchádzajúcej členskej schôdze vykonal tajomník PZ. Konštatoval, že

na poslednej ČS (ako výročnej konanej online formou) nebolo prijaté žiadne uznesenie.

K bodu 5
Predsedajúci navrhol návrhovú komisiu v zložení: MUDr. J. Filkor ml., Ing. V. Slavko,

M. Škrada a overovateľov zápisnice: Ing. R. Leško, Ing. T. Pataky. Návrh bol jednohlasne

prij atý.

Hlasovanie: za - 24 členov, proti - 0, zdržal sa - 0

K bodu 6
Poľovnícky hospodár — Ing. Bukvaj st. informoval o:
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Pláne chovu n lovu raticovej zveri pre poľ, sezónu 2021/22, pričom konštatoval

jeho nassšenie oproti predloženému návrhu, a to u jelenej a diviačej zveri;

niinłoľiadnonł odstrele niektorých druhov raticovej zveri povolenom Ministerstvom

pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR, čo sa v prípade nášho por. revíru týka odstrelu

jelenej zveri, a to jednoročnej jelenice (v termíne od 1.5.2021 - do 31.7.2021) a jelenčaťa

(od 1.7.2021 do pričom je potrebné požiadať por. hospodára o udelenie

povolenky;
• o znłšení povinnosti vyznačiť v Knihe návštev poľ. revíru vykladanie jadrového krmiva na

vnadisku za účelom vnadenia diviačej zveri;
veľkých škodách na zveri (úhyny) v blízkosti oplôtku v lokalitách Horné a Dolné Dvorce,

- nadobudnutí platnosti Nariadenia Európskeho parlamentu o zákaze uvádzania prekurzorov

Sĺ'bušnín na trh. V prípade poľovníkov sa jedna o zákaz používania peroxidu vodíka, pričom

Slovenská poľovnícka komora rokuje o výnimke pre poľovníkov;

- návrhu výboru PZ na prerozdelenie odstrelu raticovej zveri v nasledovnej podobe:

jelenia zver (28 ks):
- skupinový odstrel (každá skupina): jeleň I. VT — 1 ks, jelenica — 3 ks, jelenča —

1 ks,
-jeleň II. VT — 1 ks - poplatkový odstrel, od 18.10.2021 — aj ďalší vybraní členovia,

pokiaľ poplatkový odstrel nebude realizovaný, tak vybraní členovia PZ už od

1.9.2021,

- jeleň III. VT — 1 ks -jubilanti M. Syrový a M. Nôžka v termíne od 1.7.2021 — do

17.10.2021, od 18.10.2021 aj ďalší vybraní členovia, pričom v jednom termíne

bude udelená povolenka iba I členovi za skupinu,

- jeleň IV. VT — 1 ks - jubilanti O. Valent a O. Nôžka v termíne od 1.8.2021 — do

17.10.2021, od 18.10.2020 aj ďalší vybraní členovia, pričom v jednom termíne

bude udelená povolenka iba 1 členovi za skupinu,

- rezerva PZ: zvyšok odstrelu;

srnčia zver (19 ks):
- skupinový odstrel (každá skupina): srnec I. VT — 1 ks, srnec III.VT. — I ks, srna —

1 ks, srnča — 1 ks,

- srnec II. VT — 1 ks — už bol nájdený úhyn,

- termín odstrelu srnca III. VT bol zmenený, a to od 12.6. — do 30.9.2021,

- rezerva PZ: zvyšok odstrelu;

diviačia zver (55 ks):

- skupinový odstrel (každá skupina): diviak — 1 ks (1. a 2. skupina, diviačica— 1 ks

(III. skupina 2 ks), lanštiak — 3 ks, prasa — 6 ks,

- rezerva PZ: zvyšok odstrelu.

Návrh prerozdelenia odstrelu bol jednohlasne prijatý.

Hlasovanie: za - 24 členov, proti - 0, zdržal sa — 0

K bodu 7
- Predseda prečítal nariadenie vydané Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou

Zvolen (RVaPS) o Opatreniach na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru

ošípaných (AMO) v populácii diviačej zveri,

- Poľ. hospodár podal doplňujúce informácie a taktiež informoval pridelení nádoby pre PZ na

dočasné uskladnenie úhynov a vedľajších produktov diviačej zveri, ktorú bude potrebné

prevziať na RVaPS.
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K bodu 8

predseda pri príležitosti dožitia životných jubileí člena O. Valenta a čestného člena M.
Syrového zagratuloval obom jubilantom v mene PZ a odovzdal im vecné dary;
- predseda apeloval na zvýšenie aktivity členov, ich väčšiu spolupatričnosť a zvýšenie zhujmu
o činnosť PZ;
- Prebehla diskusia ohľadom nepriepustných nádob alebo obalov potrebných na prevoz
ulovených diviakov v zmysle nariadených Opatrení RVaPS, do ktorej sa zapojili predseda, poľ.
hospodár a Syrový. Záverom tejto diskusie bolo stanovenie povinnosti pre každého člena

zabezpečiť si nepriepustné nádoby alebo obaly vo vlastnej réžii;
- Valent poukázal na potrebu orezávania krovia okolo zarastených posedov na zabezpečenie

lepšieho výhľadu. Tajomník poukázal aj na potrebu pravidelného čistenia priestoru pod každým

posedom z dôvodu predlženia životnosti podstáv posedov, ktoré pri zarastení vegetáciou

rýchlejšie odhnívajú;
- Tajomník informoval o zaregistrovaní Dodatku č. I k Stanovám PZ na OkO SPZ Zvolen,

ktorý bol schválený výročnou členskou schôdzou v roku 2020, ďalej informoval o tom, že tento

dodatok bude rozdaný členom PZ po ukončení ČS;
- Predseda informoval o prerozdelení brigádnických úloh — výstavbu zariadení v okolí chaty

podľajednotlivých skupín nasledovne:
- I. skupina — výstavba prístrešku na uskladnenie balíkovaného objemového krmiva,

- II. skupina — dokončenie prístrešku na sedenie,

- III. skupina — rekonštrukcia poškodeného zastrešenia studničky.

K bodu 9
Návrhová komisia predniesla návrh uznesení z ČS, ktorý bol jednohlasne prijatý.

Hlasovanie: za - 24 členov, proti - 0, zdržal sa - 0

K bodu 10
Predsedajúci ukončil členskú schôdzu a poďakoval prítomným za aktívnu účasť.

V Očovej 23. 5.2021

Zapísal: Ing. V. Juško, PhD., tajomník PZ

r. Ján F Ikor st.
predseda PZ čová - Háj

Perevnĺcke združenie

očovk - HÁJ

Overovatelia zápisnice:

1. Ing. Tomáš Pataky

2. Ing. Radoslav Leško
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UZNESENIA

zo zasadnutia ČS PZ Očová - Há' konaného dňa 23. 5. 2021

Členská schôdza:
A. Berie na vedomie:

a.) správu poľ. hospodára o Pláne chovu a lovu raticovej zveri na poľ. sezónu 2021/2022,

b.) informáciu poľ. hospodára o opatreniach na zabránenie šírenia AMO,

c.) informáciu predsedu PZ o opatreniach na zűlbránenie šírenia AMO,

d.) zaregistrovanie Dodatku č. I k Stanovám PZ na OkO SPZ Zvolen.

B. Schvaľuje:

a.) program ČS zo dňa 23. 5. 2021,

b.) návrhovú komisiu v zložení: MUDr. J. Filkor ml., Ing. V. Slavko, M. Škrada,

c.) overovateľov zápisnice: Ing. T. Pataky, Ing. R. Leško,

d.) rozdelenie odstrelu raticovej zveri na poľ. sezónu 2021/2022 so zmenou termínu odstrelu

srnca III. vekovej triedy.

C. Ukladá:
a.) povinnosť zabezpečiť si prostriedky na prevoz ulovenej diviačej zveri v zmysle aktuálnych

opatrení AMO.

Z. všetci členovia

V Očovej 23. 5. 2021

T: okamžite

Zapísal: Ing. V. Juško, PhD., tajomník PZ

M r. n Filk st.
predse a PZ Očo á - Háj

združenie

OČOVÁ - HÁJ

Návrhová komisia:

1. MUDr. Ján Filkor ml.

2. Ing. Vladimír Slavko

3. Miroslav Škrada

Overovatelia zápisnice:

1. Ing. Tomáš Pataky

2. Ing. Radoslav Leško



PREZENČNÁ LISTINA
Poľovníckeho združenia Očová - Háj

z členske schôdze konane dňa 23.5. 2021
meno a priezvisko člena PZ podpis člena PZ

. Jura' Bukva' st.

2 In . Jura Bukva ml.

3 Rastislav Čiem

4 MUDr. Ján Filkor st,

5 MUDr. Ján Filkor ml.

6 Martin Holík

7 Ján Iždins • st.

8 Ján lždinsk• ml.

9 Marcel Juhaniak

10 In . Vladimír Juško, PhD.

II In . Radoslav Leško

12 In . Jozef Nosáľ

13 In . Ján Nôžka

14 Ján Nôžka st.

15 Milan Nôžka

16 Martin Pacelt

17 Pata

18 Havel Yłvoluska st.

19 Pavel Pivoluska ml.

20 Jaroslav Selec

21 Vladimír Slavko

22 In . Vladimír Slavko

23 In . Ján Slovák

24 Tomáš Skamla

25 In . Branislav Škrada

26 Miroslav Škrada

27 Ondre• Valent

28 In . Jura Velič

29 In . Dušan VI aš

30 In . Ján Wa ner, PhD

čestní členovia:

I Ján Holík

2 Jura' Holik

3 Ján La ik

4 Ondre- Nôžka

5 Ľubomír Seleck

6 Marián S ro

7 Onde- Seleck

8 Miroslava lždinská

9 Eva Jušková

10 Vladimíra Pivolusková

II Ivana Selecká

os .

čakatelia a uchádzači o členstvo:

Jakub lždinsk
2 Tomáš Jantoška

3 Jozef Debnár

4 Martin Chabada

5 Jozef Sliack

6 Jana Klačková


