
Zápis č. 2/ 2021/ V
zo zasadnutia výboru PZ Očová — Háj, konaného 8. 5.2021

Prítomní: MUDr. Filkor st., Ing. Bukvaj st., Ing. Juško, Juhaniak, Selecký, Ing. Škrada

Ospravedlnený: Ing. Velič

Program:
1. Otvorenie
2. Africký mor ošípaných

3. Príprava členskej schôdze

4. Plán chovu a lovu, návrh odstrelu a info poľ. hospodára

5. Rôzne

6. Záver

Priebeh programu:

K bodu 1
Zasadnutie výboru PZ otvoril a ďalej viedol MUDr. J. Filkor st., predseda PZ.

K bodu 2
Výbor PZ prerokoval aktuálnu situáciu ohľadom šírenia Afrického moru ošípaných v okrese

Zvolen. Poľ. hospodár prečítal nariadenie zo dňa 27.4.2021 vydané Regionálnou veterinárnou

a potravinovou správou Zvolen (RVaPS) o Opatreniach na zabezpečenie kontroly a zabránenia

šírenia afrického moru ošípaných (AMO) v populácii diviačej zveri, na základe ktorých výbor

PZ prijal v poľovnom revíri nasledovné opatrenia:

- osoba, ktorá pôjde do revíru vyhľadávať kadávery uhynutej diviačej zveri, musí návštevu

poľovného revíru zapísať do elektronickej knihy návštev poľovného revíru,

- ulovená diviačia zver sa bude musieť odviesť k J. Seleckému, kde sa bude vykonávať

manipulácia s ňou a odober vzoriek na veterinárne vyšetrenie, toto miesto musí vyhovovať

veterinárnemu nariadeniu a bolo nahlásené na RVaPS,

- uzavretý obal alebo nádobu s vylúčením možnosti úniku telových tekutín, v ktorých sa

ulovená diviačia zver musí prevážať na ďalšiu manipuláciu, si zabezpečí každý člen

individuálne,

- každý člen si taktiež zabezpečí vápno na dezinfekciu.

K bodu 3
Výbor PZ prerokoval a následne schválil termín schôdze, a to 23.5.2021 (nedeľa) 0 12:00 hod.

na chate PZ s nasledovným programom členskej schôdze:

l. Otvorenie
2. Kontrola účasti

3. Schválenie programu

4. Kontrola uznesení

5. Volba 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

Výbor PZ sa uzniesol, že rámci akcie bude podávaný guláš, ktorého zabezpečením bol

poverený MUDr. J, Filkor ml.



K bodu 4
Poľ. hospodár informoval o schválenom Pláne chovu a lovu na poľovnícku sezónu 2021/22, na

základe ktorého výbor PZ prerokoval a následne odsúhlasil návrh pridelenia odstrelu trofejovej

zveri pre jubilantov, ktorí sa tohto roku dožívajú svojich životných jubileí, a to nasledovne:

- jeleň IV. VT: O. Valent, O. Nôžka,
- jeleň III. VT: M. Syrový, M. Nôžka.

K bodu 5
Predseda PZ — J. Filkor informoval o nadviazaní kontaktu s novou agronómkou

Poľnohospodárskeho družstva Očová ohľadom ďalšej spolupráce.

- Finančný hospodár — B. Škrada informoval, že členský a účelový príspevok na rok 2021

uhradili všetci členovia PZ a účelový príspevok čestní členovia: Ju. Holík, Lapčík, Syrový a

Ľ. Selecký.
Výbor PZ prerokoval a schválil prerozdelenie brigádnických úloh v aktuálnom roku

výstavbu zariadení v okolí chaty podľa jednotlivých skupín nasledovne:

- I. skupina — výstavba prístrešku na uskladnenie balíkovaného objemového krmiva,

- II. skupina — dokončenie vonkajšieho prístrešku na sedenie,

- III. skupina — rekonštrukcia poškodeného zastrešenia studničky.

Výbor PZprerokoval a schválil mimoriadne pridelenie diviny čestnému členovi Jurajovi

Holíkovi pri príležitosti jeho životného jubilea (85 rokov), nakoľko už nevykonáva právo

poľovníctva.

K bodu 6
Predseda PZ poďakoval členom výboru PZ za účasť a následne zasadnutie ukončil.

V Očovej 8. 5.2021

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

MU ilkor st.

predseda PZ Očová - Haj

Porovnícke združenie
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