Poľovnícke združenie PONITRAN
Organizačný a rokovací poriadok Poľovníckeho združenia PONITRAN
Článok I.
Ustanovenia upravujúce činnosť PZ

1. Organizačný a rokovací poriadok je záväznou normou pre každého člena PZ PONIT-

RAN, so sídlom Ludanice 404, 956 11
Ludanice, čakateľov na členstvo v PZ a hostí PZ v doprovode člena PZ. Riadia sa zákonnými ustanoveniami upravujúcimi výkon práva
poľovníctva, Zákonom č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niekto- rých zákonov v znení neskorších predpisov,
Vyhláškou č. 344/2009 Z.z. Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 10. augusta 2009, ktorou sa vykonáva zá- kon
o poľovníctve v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov,
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákonom č.
396/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho
podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 39/2007 Z.z. o
veterinárnej sta- rostlivosti v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 352/2009 Z.z. o hygienických požiadavkách na priamy
predaj voľne žijúcej zveri a zveriny z nej v znení neskorších predpisov.

2. Organizačný a rokovací poriadok vychádza z vlastných stanov PZ PONITRAN.
Článok II.
Členstvo v PZ

1. Členstvo v PZ PONITRAN je dobrovoľné. Člen PZ je povinný dodržiavať stanovy SPZ, stanovy PZ, OaRP PZ.
2. Z členstva vyplýva, že svoje práva si môže uplatňovať na základe splnenia svojich po- vinností.
3. Prijatie za člena PZ sa riadi stanovami PZ PONITRAN.
4. Členstvo v PZ nadobúda platnosť rozhodnutím členskej schôdze o prijatí do PZ, účin- nosť uznaním záväznosti Stanov PZ a OaRP
PZ potvrdeným podpisom a zaplatením členského podielu a účelového príspevku. Prijatému členovi nemožno odoprieť uhra- denie
členského podielu a podpísanie Stanov PZ a OaRP PZ.

5. Výška členského podielu je 20 € a účelového príspevku 350 €.
Článok III.
Čakateľ na členstvo v PZ

1. Prijatiu za riadneho člena PZ bude predchádzať prijatie za čakateľa na člena PZ. Čaka-

teľská doba je minimálne 2 roky.
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2. Čakateľ na členstvo bude pridelený staršiemu členovi PZ, s ktorým mu bude umož- nený pohyb v poľovnom revíri. Poverený člen
ho oboznámi s poľovným revírom, jeho hranicami a raz do roka bude o jeho aktivite oboznamovať výbor PZ a členskú schô- dzu.

3. Výbor PZ pridelí čakateľovi konkrétne úlohy pre zveľaďovanie majetku PZ alebo bu- dovaní kŕmnych zariadení.
4. Každý čakateľ je povinný zúčastniť sa členských schôdzí, brigád, spoločných poľova- čiek, podujatí, spoločenských a kultúrnych akcií,
ostatných spoločenských podujatí, a iných akcií organizovaných PZ.

5. Čakateľ je povinný si plniť úlohy v zmysle Článku IV. bod 2. písm. a.), b.), c.), d.), e.), a

po ročnej čakateľskej dobe aj úlohy v zmysle

Článku IV. bod 2. písm. f.) OaRP PZ.

6. Po hodnotení za prvý rok čakateľskej doby mu môže byť na základe jeho aktivity vyda-

ná povolenka na lov zveri za účelom jej

eliminácie, prípadne kačice divej.

7. Po uplynutí dvojročnej čakateľskej doby sa samotné prijímanie za člena PZ bude us-

kutočňovať výlučne na VČS, na základe
písomnej žiadosti a to tajným hlasovaním. Za prijatie sa v zmysle stanov PZ považuje skutočnosť, že za prijatie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov PZ. Výsledok hlasovania oznámi tajomník PZ žiadateľovi písomnou formou.

8. Po uplynutí dvojročnej čakateľskej doby, ak nebude počet členov umožňovať jeho pri-

jatie, VČS rozhodne tajným hlasovaním o

predĺžení čakateľskej doby o ďalší rok.
Článok IV.
Práva a povinnosti člena PZ

1. Práva člena PZ:
a.) každý člen PZ má právo zúčastňovať sa na výkone práva poľovníctva individuálne ako aj na spoločných poľovačkách na základe
povolenky na lov,
b.) každý člen je oprávnený používať spoločne budované poľovnícke zariadenia za účelom výkonu práva poľovníctva,
c.) právo pobytu v zariadeniach PZ za podmienok predchádzajúcej dohody s povere- nou osobou,
d.) člen PZ má po splnení záväzkov a povinností nárok na prídel diviny v odsúhlase- nom množstve,
e.) člen PZ, ktorý je členom viac ako 5 rokov, môže byť volený do výboru PZ a DR,
f.) pri príležitosti dožitého životného jubilea 50, 60, 70, 75, 80, 85 a viac, prípadne slávnostných udalostí (napr. svadba) je
možné členovi PZ zakúpiť vecný dar do výšky 50 €,
g.) pri úmrtí člena PZ sa zakúpi veniec do výšky 30 €.

2. Povinnosti člena PZ:
a.) každý člen je povinný zúčastniť sa členských schôdzí, brigád, spoločných poľova-
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čiek, podujatí, spoločenských a kultúrnych akcií, ostatných spoločenských podujatí, kontrolných strelieb a iných akcií
organizovaných PZ,
b.) zaplatiť členské príspevky a účelové príspevky nevyhnutné na zabezpečenie čin- nosti PZ. Odmietnutie zaplatenia príspevkov
odsúhlasených členskou schôdzou bude považované za hrubé porušenie stanov PZ, OaRP PZ a bude dôvodom na ukončenie
členstva,
c.) neúčasť na členských schôdzach a akciách PZ je člen povinný vopred ohlásiť výbo- ru PZ,
d.) každý člen je povinný starať sa o pridelené kŕmne zariadenia, ich údržbu, dezinfek- ciu a čistenie ich okolia,
e.) v čase núdze od 1.11. do 28.2. nasledujúceho kalendárneho roka zabezpečiť, aby kŕmne zariadenia boli nepretržite naplnené
krmivom a soľou. 31.8. je posledným dňoch od kedy kŕmne zariadenia musia byť naplnené krmivom. V letnom období zabezpečiť naplnenie napájadiel vodou,
f.) v zmysle platnej vyhlášky tlmiť zver za účelom jej eliminácie a jej lov dokladovať poľovníckemu hospodárovi znakmi.
Článok V. Výbor
PZ

1. Výbor PZ sa skladá z predsedu, tajomníka, poľovníckeho hospodára, Fnančného hos- podára a ďalších členov. Počet členov výboru
PZ je 9. Vo výbore s menším počtom členov možno jednotlivé funkcie spojiť. Navzájom však nemožno spojiť funkciu pred- sedu,
tajomníka, poľovníckeho hospodára a Fnančného hospodára. Poľovnícky hos- podár môže funkciu vykonávať až po schválení
orgánom štátnej správy.

2. Na zabezpečenie úloh spojených s činnosťou PZ okrem funkcie predsedu, tajomníka,

poľovníckeho hospodára a Fnančného
hospodára výbor PZ má vytvorené ďalšie fun- kcie, ktorým kompetencie a náplň činnosti určí členská schôdza PZ:
a.) podpredseda,
b.) kynologický referent,
c.) strelecký referent,
d.) prípadne ďalší referenti pre aktuálne úlohy.
Článok VI. Návšteva revíru a lov

1. V PZ sú v užívaní 2 knihy návštev revíru, pričom každá z nich je založená pre vykoná-

vanie zápisu na presne vymedzenú časť
poľovného revíru. Hranica poľovného revíru medzi týmito 2 knihami je cesta Kovarce – Horné Obdokovce.

2. Každú návštevu revíru musí člen PZ zapisovať do knihy návštev a dôsledne čitateľne

vyplniť všetky údaje v zmysle predtlače.

3. Člen poľovníckej stráže, ktorý v poľovnom revíri vykonáva ochranu a kontrolu, sa do knihy návštev nezapisuje, ak vstup do revíru
vopred oznámi poľovníckemu hospodárovi.

4. Člen, ktorý bude pristihnutý pri love v inej lokalite ako je zapísaný v knihe návštev revíru, bude riešený výborom PZ podľa §15
stanov PZ. Výnimku tvorí iba ak člen pre- ukázateľne dohľadáva postrelenú zver túto skutočnosť oznámi poľovníckemu hospodárovi.

5. Odstrel zveri je možné vykonať len v súlade s vopred schváleným plánom chovu a lovu zveri schváleným lesným úradom.
6. Poľovník je povinný na individuálnej poľovačke bezprostredne po ulovení zveri vyzna- čiť v povolení na lov údaje o čase a druhu
ulovenej zveri, a ak ulovil raticovú zver, aj zaznačiť číslo značky, ktorú použil na jej označenie. Ulovenie zveri je povinný oznámiť
ihneď telefonicky poľovníckemu hospodárovi alebo ním poverenej osobe. Ulovenú poľovnú zver ihneď po ulovení ošetriť a v
koži do 24 hodín predložiť poľovníckemu hospodárovi alebo ním poverenej osobe. Po ulovení trofejovej zveri je člen povinný
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trofej ošetriť a pripraviť ju na chovateľskú prehliadku.

7. Poľovníkovi, ktorý úspešne uloví uvedenú zver, prináleží náhrada za náklady spojené s lovom zveri:
a.) diviak – 10 €,
b.) líška hrdzavá – 3 €.

8. Pri nočnej poľovačke a zníženej viditeľnosti je poľovník povinný uviesť v knihe návštev revíru presné miesto a čas, kde a do kedy bude
na zver čakať. Pri príchode a opustení stanovišťa, pri pohybe v poľovnom revíri v noci a pri zníženej viditeľnosti je poľovník povinný
si svietiť. Na spoločnú poľovačku je každý člen povinný zúčastniť sa riadne ustrojený, včas, označený reßexným prvkom na
pokrývke hlavy.

9. Na individuálnu alebo spoločnú poľovačku si môže člen PZ pozvať hosťa až po schvá-

lení výborom PZ a vydaním povolenky na lov
zveri. Z toho dôvodu je potrebné, aby túto požiadavku výboru oznámil v dostatočnom predstihu.

10. Všetci účastníci spoločnej poľovačky sú povinní dodržiavať pokyny vedúceho poľo-

vačky tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť jej

účastníkov.
Článok VII.
Vydanie povolenky na lov

1. Povolenky na lov zveri vydáva a eviduje poľovnícky hospodár, ktorý ich spolu s pred- sedom PZ podpisuje.
2. Povolenka na lov zveri bude vydaná len tomu členovi, ktorý si plní úlohy a povinnosti vyplývajúce z uznesení PZ, OaRP PZ a stanov
SPZ a PZ a nasledovné kritériá:
a. Správny selektívny odstrel trofejovej zveri v predchádzajúcom kalendárnom roku
b. Vystrelenie primeraného počtu sŕn a sŕnčiat k vystrelenému počtu srncov v predchadzajúcom kalendárnom roku
c. Naplnenie počtu bodov v brigádnickej činnosti a odstrelu škodnej zveri k :
- 16. 5 daného roku minimálny počet 35/20 bodov (člen do 60r./člen nad 60r.) z tohto 5 bodov za škodnú zver
- 1.7 daného roku minimálny počet 45/30 bodov (člen do 60r./člen nad 60r.)
- 1.10 daného roku minálny počet 70/35 (člen do 60r./člen nad 60r.)
- 16.5 pripísať 50% bodov za výkon funkcie a 50% bodov chovateľom poľovne upotrebiteľných psov
3. Povolenka na odstrel raticovej zveri bude vydaná len členovi, ktorý má vopred vyhliad- nutú poľovnú zver, a to maximálne na 14 dní,
pričom platnosť sa môže predĺžiť.

4. Ak vznikne podozrenie z neoprávneného, nesprávneho alebo inak protizákonného odstrelu zveri, je povinný poľovník umožniť
prehliadku svojho motorového vozidla členovi výboru PZ a členovi poľovnej stráže.

5. Povolenky na lov zveri a značky na označovanie usmrtenej raticovej zveri je každý poľovník po skončení platnosti povolenky vrátiť poľovníckemu hospodárovi.

6. Po hodnotení za prvý rok čakateľskej doby môže čakateľovi na členstvo v PZ na zákla-

de jeho aktivity byť vydaná povolenka na lov
zveri za účelom jej eliminácie, prípadne kačice divej. Návšteva poľovného revíru je čakateľovi na členstvo v PZ umožnená len s
brokovou zbraňou. Pri čakateľskej dobe dlhšej ako 3 roky a splnení všetkých úloh uložených čakateľovi, môže mu byť povolené
navštevovať revír s guľovou zbraňou a môže mu byť vydaná povolenka na lov beztrofejovej raticovej zveri.

7. Čestnému členovi PZ na jeho požiadanie môže byť vydaná povolenka na lov zveri za účelom jej eliminácie a kačicu divú. Návštevu
revíru môže vykonať po zápise do knihy návštev revíru samostatne.

8. Povolenka na lov zveri môže byť hosťovi vydaná na lov zveri za účelom jej eliminácie,
4
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prípadoch výbor PZ môže rozhodnúť o vydaní povolenky i na lov iného druhu zveri.

9. Výdaj povolenky pre hosťa na kačicu divú a zver za účelom jej eliminácie bude spoplat- nený sumou 10 €/mesiac. Poplatok sa uhradí pri
vydaní povolenky na lov zveri.

10. Člen PZ, ktorý si pozve hosťa, v plnej miere zodpovedá za jeho správanie a dodržiava- nie všetkých zákonov, vyhlášok a smerníc.
Článok VIII. Rozdelenie ulovenej
diviny

1. Za odstrel, rozdelenie a odpredaj diviny zodpovedá poľovnícky hospodár, ktorý o tom vedie presnú evidenciu.
2. Podiel osobného prídelu diviny a jeho rozdelenie navrhne výbor PZ.
3. Na spoločných poľovačkách na malú zver sa divina rozdelí na základe výsledkov poľo- vačky zúčastneným členom, prednostne
úspešným strelcom.

4. Predaj diviny súkromným osobám bude realizovaný na základe rozhodnutia výboru PZ po naplnení záujmov a potrieb PZ za ceny
obvyklé na trhu.

5. V prípade dostatku ulovenej diviny a po naplnení záujmov a potrieb PZ, výbor PZ pridelí každému členovi PZ vo veku nad 75 rokov
polovicu srny pre vlastnú spotrebu.
Článok IX.
Kynológia

1. PZ na výkon práva poľovníctva v zmysle Pokynov MP SR č. 428/2008-700 z 22.4.2008

o používaní, kvaliFkácii a počte poľovne
upotrebiteľných psov v poľovných revíroch potrebuje v kmeňovom stave:
a.) 3 stavačov
b.) 1 brlohára
c.) 1 sliediča
Zo psov uvedených v písm. a.) a b.) musí byť jeden so skúškami na dohľadávanie rati- covej zveri.

2. Za držanie poľovne upotrebiteľného psa v kmeňovom stave náleží držiteľovi v jednom kalendárnom roku Fnančný príspevok na výživu
vo výške:
a.) veľké plemeno 40 €,
b.) malé plemeno 25 €.

3. PZ uhradí poľovne upotrebiteľným psom v kmeňovom stave vakcináciu.
4. Okrem toho môžu držitelia všetkých poľovne upotrebiteľných psov v PZ na

základe splnených kritérií získať v jednom

kalendárnom roku ďalší Fnančný príspevok na vý- živu vo výške:
a.) veľké plemeno 40 €,
b.) malé plemeno 25 €.

5. Základom kritérií na vyhodnocovanie aktivít poľovne upotrebiteľných psov sú Pokyny

MP SR č. 428/2008-700 z 22.4.2008 o

používaní, kvaliFkácii a počte poľovne upotre- biteľných psov v poľovných revíroch:
a.) účasť na spoločnej poľovačke,
b.) úspešná dohľadávka raticovej zveri,
c.) vyháňanie zveri pred kosbou poľnohospodárskych plodín,
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d.) dohľadávka drobnej zveri po spoločnej poľovačke.

6. Aktivita poľovne upotrebiteľných psov v PZ bude vyhodnocovaná výborom PZ. Držite-

lia poľovne upotrebiteľných psov sú povinný
zaznačiť v knihe návštev revíru konkrét- nu aktivitu, ktorú vykonali v revíri s poľovne upotrebiteľným psom. Zápis v knihe náv- štev
revíru bude podkladom k vyhodnoteniu splnenia kritérií na získanie Fnančného príspevku na výživu podľa bodu 3. a 4. Vyhodnotenie
aktivít poľovne upotrebiteľných psov predkladá výboru PZ kynologický referent. Zaradenie poľovne upotrebiteľných psov do
kmeňového stavu bude uskutočňované VČS na základe vyhodnotenia výboru PZ.

7. Za psa, ktorý je majetkom PZ, zodpovedá držiteľ, ktorému bol zverený.
8. Člen je zodpovedný za zverený majetok a v prípade straty, zanedbania výživy, úhynu z

nedbanlivosti bude PZ vyžadovať náhradu

spôsobenej škody.

9. Evidenciu všetkých poľovných psov, kontrolu cvičenia psov a starostlivosť o nich usku- točňuje kynologický referent.
10. Členovi, ktorý úspešne predvedie psa na skúšky poľovnej uporebieľnosti alebo vyššie skúšky bude preplatené štartovné.
Článok X. Strelecká činnosť

1. Pri výkone práva poľovníctva môže člen alebo hosť používať zbraň, ktorú má riadne

zaevidovanú, udržiavanú v riadnom
technickom stave a skontrolovanú v zmysle Zá- kona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Každý člen PZ je povinný zúčastniť sa kontrolných strelieb, poriadaných v pravidel- ných termínoch každých 5 rokov.
3. Ak člen alebo hosť zaobchádza so zbraňou na spoločnej poľovačke neopatrne, bude z ďalšej účasti na spoločnej poľovačke vylúčený.
4. Členovi PZ, ktorý sa zúčastní majstrovstiev okresu v streleckej disciplíne, mu bude pre- platená položka. V prípade účasti viacerých
členov PZ, budú preplatené položky trom najúspešnejším členom.

5. Pri prevádzkovaní streleckých podujatí musia byť tieto zabezpečené v zmysle platných smerníc na polícií a inštruktorom a rozhodcom.
6. V prípade prenajímania strelíšť si prenajímateľ zabezpečuje úkony v bode 5. Na vlastné náklady.
Článok XI.
Využívanie a prenajímanie areálu PZ

1. Areál PZ tvoria:
a.) oblúkové strelište,
b.) batériové strelište,
c.) vysoká veža,
d.) strelište zajac na prieseku,
e.) malokalibrové strelište,
f.) umelý brloh,
g.) vodná nádrž,
h.)poľovnícky dom.

2. Areál sa dá využívať osobitne pre strelecké disciplíny, pre brlohárenie, využitie vodnej

nádrže alebo poľovníckeho domu osobitne
alebo v kombinácii s poľovníckym domom. Využitie a prenajímanie je spoplatnené pre verejnosť, ale i pre členov PZ:
a.) strelecké zariadenia :
batériové strelište ......................................................... 50,00 €
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oblúkové strelište ......................................................... 35,00 €
vysoká veža ................................................................... 35,00 €
strelište zajac na prieseku ......................................... 35,00 €
b.) poľovnícky dom v letnom období 15.4. do 14.10. ..................................... 35,00 €,
c.) poľovnícky dom v zimnom období od 15.10. do 14.4. ............................. 50,00 €,
d.) brloh celodenný prenájom ............................................................................... 35,00 €,
e.) individuálny tréning na umelom brlohu ....................................................... 2,00 €/pes
f.) nastrelenie zbrane pre nečlena PZ ..................................................................2,00 €/zbraň
g.) pri prenajímaní areálu na komerčné účely bude účtovaný príplatok…. 65,00 €/deň

3. Poplatok za využitie a prenájom areálu je spoplatnené pre verejnosť, ale i pre členov

PZ. Člen PZ po úhrade poplatku a po

ukončení prenájmu môže požiadať výbor PZ o zníženie/odpusteniepoplatku.

4. Pri objednaní areálu sa platí záloha 50%. Objednávku je možné zrušiť bez storno po- platku najneskôr 2 týždne pred plánovanou
akciou. V prípade mimoriadnej udalos- tiach aj neskôr. V prípade neoznámenia neuskutočnenia akcie sa záloha nevracia.

5. V prípade poškodenia, rozbitia alebo zničenia inventáru je povinný prenajímateľ za-

platiť náhradu podľa cenníka stanoveného

výborom PZ.

6. Využitie a prenajímanie riadi správca areálu, ktorý je navrhnutý výborom PZ a odsú- hlasený členskou schôdzou PZ.
7. Správca areálu:
a.) vedie písomnú evidenciu všetkých podujatí uskutočnených v areáli v Knihe akcií, ktorá bude dostupná výboru PZ,
b.) pri všetkých činnostiach úzko spolupracuje s výborom PZ a mimo zasadnutí so šta- tutárnymi zástupcami PZ,
c.) zásadné otázky týkajúce sa chodu areálu a jeho prenajímania predkladá na odsú- hlasenie i pripomienkovanie výboru PZ a
členskej schôdzi PZ,
d.) jedenkrát mesačne zúčtuje a odovzdá príjmy Fnančnému hospodárovi,
e.) jedenkrát ročne spravidla pred výročnou členskou schôdzou uskutoční s Fnančným hospodárom a členmi DR inventarizáciu
inventára a majetku,
f.) spolu s Fnančným hospodárom dbá na hospodárne nakladanie s inventárom a ma- jetkom PZ a zabezpečia jeho poistenie,
g.) zodpovedá za riadnu evidenciu inventáru, jeho zapožičanie, skladovanie, nakupo- vanie a riadne hospodárenie s ním. Odovzdá a
preberá inventár a priestory pred akciou i po nej,
h.) zodpovedá, že po skončení akcie prenajímateľ komunálny odpad zlikviduje na svo- je náklady pri odovzdaní objektu.

8. Využitie vodnej plochy bude predmetom osobitnej zmluvy.
Článok XII.
Hodnotenie činnosti členov PZ a čakateľov na členstvo v PZ

1. Každý člen PZ a čakateľ na členstvo PZ (ďalej len poľovník) je počas roka (od 1.10. do 30.9. nasledujúceho

kalendárneho roka)

hodnotený podľa kritérií pracovnej aktivity, ktoré sú prílohou k OaRP PZ.

2. Záverečné vyhodnotenie aktivít jednotlivých poľovníkov sa vykoná najneskôr do
31.10. v danom kalendárnom roku výborom PZ.

3. Každý poľovník, ktorý nenaplní stanovený počet bodov a nezaplatí chýbajúce body do 31.10 daného roku, bude voči nemu začaté
disciplinárne konanie.
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Pri nenaplnení počtu bodov za brigádnickú činnosť si môže člen PZ alebo čakateľ na členstvo v PZ rozdiel doplatiť čiastkou v prepočte 1 chýbajúci bod =
2 Eurá.

4. Pri odstrele zveri za účelom jej eliminácie je každý poľovník PZ povinný vystreliť zver v hodnote 15 bodov. Pri nenaplnení počtu bodov
za odstrel zveri za účelom jej eliminácie môže rozdiel doplatiť čiastkou v prepočte 1 chýbajúci bod = 1 €.

5. Člen PZ, ktorý sa z pracovných a iných dôvodov nemôže aktívne zúčastňovať na čin- nosti PZ za obdobie celého roka, môže mu byť
na základe jeho písomnej žiadosti a so súhlasom výboru PZ umožnené nahradiť tieto aktivity jednorazovou Finančnou čiast- kou vo
výške 150 €/rok. Táto čiastka môže byť prehodnotená VČS.

6. Z hodnotenia činnosti sú oslobodení členovia PZ starší ako 70 rokov. Ich účasť na čin-

nosti je dobrovoľná. Úľavu na hodnotení vo

výške 50 % majú členovia vo veku od 60 do 70 rokov.

7. Členovi PZ, ktorému zdravotný stav neumožňuje jeho plnohodnotné angažovanie sa, bude umožnené plnenie povinností (pracovnej
aktivity) primeranou činnosťou, ktorú určí výbor PZ.

8. Prehľad o aktivite poľovníkov počas roka vedie podpredseda PZ. Pravidelne polročne predloží výboru a členskej schôdzi hodnotenie
aktivít jednotlivých poľovníkov.

9. V zmysle Vyhlášky č. 344/2009 Z.z. Ministerstva pôdohospodárstva SR z 10. augusta

2009, ktorou sa vykonáva zákon o
poľovníctve v znení neskorších predpisov, medzi zver s negatívnym faktorom v poľovníckom hospodárení s malou zverou a tlmenie
po- tencionálneho vektora nebezpečných ochorení patrí:
a.) líška hrdzavá celoročne,
b.) psík medvedíkovitý celoročne,
c.) tchor tmavý od 1. septembra do konca februára, d.) kuna lesná od 1.
septembra do konca februára, e.) havran čierny od 1. júna do konca februára,
f.) sojka škriekavá od 1. júna do konca februára, g.) straka čiernozobá od 1.
júna do konca februára, h.) vrana túlavá od 1. júna do konca februára.
10. Voči členovi PZ a čakateľovi na členstvo v PZ, ktorý nenaplní stanovený počet bodov (odpracovaný počet bodov/finančná náhrada),
bude začaté disciplinárne konanie.
Článok XIII. Záverečné
ustanovenia

1. Doterajší domáci poriadok a jeho dodatky strácajú účinnosť dňom schválenia tohto Organizačného a rokovacieho poriadku.
2. Organizačný a rokovací poriadok je záväzný pre všetkých členov PZ, čakateľov na členstvo v PZ a pozvaných hostí. Jeho
porušenie je považované za porušenie členskej disciplíny.

3. Tento organizačný a rokovací poriadok bol schválený výročnou členskou schôdzou PZ PONITRAN dňa 23.2.2013.
4. Organizačný a rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.
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Milan Rybanský v.r
Predseda PZ

Karol Vaňo v.r
Tajomník PZ
Ľubomír Dubaj v.r Poľovnícky
hospodár PZ
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Príloha k Organizačnému a rokovaciemu poriadku PZ Kritériá pracovnej aktivity členov PZ a
čakateľov na členstvo v PZ
Za uskutočnené aktivity budú členom PZ a čakateľom na členstvo v PZ pridelené nasle- dovné body:

1. Tlmenie zveri za účelom jej eliminácie (minimálny potrebný počet získaných bo- dov 15)
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)

líška hrdzavá celoročne ........................................................................................ 5 bodov,
psík medvedíkovitý celoročne ............................................................................ 5 bodov,
tchor tmavý od 1. septembra do konca februára ........................................... 5 bodov,
kuna lesná od 1. septembra do konca februára ............................................. 5 bodov,
havran čierny od 1. júna do konca februára ................................................... 5 bodov,
sojka škriekavá od 1. júna do konca februára ................................................
straka čiernozobá od 1. júna do konca februára ...........................................
vrana túlavá od 1. júna do konca februára .....................................................

3 body,
3 body,
3 body,

2. Organizačná činnosť:
a.)
účasť na schôdzi PZ ..............................................................................................
2 body,
b.)
ospravedlnená neúčasť na schôdzi PZ ............................................................ 0 bodov,
c.) neospravedlnená neúčasť na schôdzi PZ ......................................................... -5 bodov, d.) účasť na podujatiach PZ, OkO SPZ
............................. 1 odpracovaná hod. = 1 bod, e.) neúčasť na zbere krmiva pre poľovnícke účely
na poľnohospodárskej pôde ....................................... náhrada 50 kg kukurice v zrne,
f.)
neúčasť na brigáde pre poľnohospodárske družstvo .............................. náhrada 50 kg
kukurice v zrne,
g.) v prípade neospravedlnenej neúčasti člena PZ na podujatí, ktoré prináša PZ Fnan- čné príjmy, bude vypočítaný podiel na člena, ktorý
bude povinný tento člen uhradiť do pokladnice PZ.

3. Poľovníctvo:
a.)
b.)
c.)
d.)

účasť na spoločnej poľovačke ........................................................................... 5 bodov,
ospravedlnená neúčasť na spoločnej poľovačke .......................................... 0 bodov,
neospravedlnená neúčasť na spoločnej poľovačke ..................................... -5 bodov,
účasť na organizovanom spoločnom výjazde
na lov zveri za účelom jej eliminácie ................................................................ 5 bodov,
ospravedlnená neúčasť na organizovanom spoločnom výjazde

e.)
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na lov zveri za účelom jej eliminácie .................................................................
0 bodov,
f.)neospravedlnená neúčasť na organizovanom spoločnom výjazde
na lov zveri za účelom jej eliminácie ................................................................. - 5 bodov, g.) účasť na odchyte vrátane jedného
pomocníka ......................................... 15 bodov, h.) neúčasť pomocníka na odchyte ..................................................................... -10 bodov,
i.)účasť na sčítaní zveri ...............................................................................................
5 bodov,
j.) ospravedlnená neúčasť na sčítaní zveri ..............................................................
0 bodov,
k.)
neospravedlnená neúčasť na sčítaní zveri ................................................... - 5 bodov.

4. Kynológia:
a.) chov poľovne upotrebiteľného psa ................................................................... 10 bodov.

5. Výkon funkcie PZ:
a.)
predseda .............................................................................................................. 20 bodov,
b.)
tajomník ..............................................................................................................
c.)
poľovníckyhospodár.......................................................................................
d.)
Fnančnýhospodár............................................................................................
e.)
členvýboru.........................................................................................................
f.)predseda DR .............................................................................................................
g.)
správca areálu PZ .............................................................................................. 20 bodov.

20 bodov,
20 bodov,
20 bodov,
10 bodov,
10 bodov,

Minimálny počet získaných bodov celkom: 70 bodov
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Poznámky a doplnky:

Doplnky odsúhlasené VČS 2016
Doplnky odsúhlasené VČS 2018
Doplnky odsúhlasené VČS 2019
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