Zápis z členskej schôdze konanej dňa 13.4.2018 na strelnici PZ
Ponitran Ludanice
1.

Predseda predniesol program členskej schôdze členov návrhovej komisie a overovateľa zápisu

2. Kontrola uznesení členskej schôdze: viď záznam z posledného výboru – prezentoval predseda tajomník PZ
3. Správa o činosti výboru od ostatnej členskej schôdze predniesol tajomník PZ
4. Body ktoré boli prednesené:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Hospodár informoval o výsledkoch z okresnej chovateľskej prehliadky konanej v Šalgovciach
Hospodár informoval o zrušení spôsobu lovom nočným videním a baterkami
Hospodár informoval o plane chovu a lovu na rok 2018 : 13 srncov 14 sŕn 12 sŕnčat spolu 39 kusov
Hospodár informoval o stave budovania posedov.
Hospodár informoval polovníkov aby si vyčistili krmelce do 15.6.
Hospodár informoval členov o novom zložení pracovných skupín:
- Rybanský Miloš pôjde do skupiny predsedu PZ.
- Dávid Košecký pôjde do skupiny Ľubomíra Košeckého.
g. Hospodár podal správu o akcii „Trovenie myší“ v časti revíru Dolina
h. Predseda PZ informoval členov o stave a zdokumentovaní stavu poľovných prikrmovacích
zariadení.
i. Preseda PZ informoval o zabezpečení akcií na mesiace apríl – jún.
1. Varenie gulášu na akciu Máj dňa 30.4.2018 – Zabezpečí Karol Vaňo, pomocníci – Miroslav
Novotný ml. pomocník, Vladimír Šupa, Gerhát Pavol, Dezider Krajčovič , Mokoš Jozef
2. 5 a 12. 5. 2018 Kontrolné streľby kandidátov
3. 25 - 26.5.2018 Škoda CUP pre Jakuba
4. Brigáda v areáli PZ. Predseda oboznámil členov s plánovanými prácami.
j. Predseda PZ oboznámil členov s plánom programu na poľovnícky deň. Náboje na stelecké
disciplíny budú prideľované len členom, ktorí sa zúčastnia. Program vyvrcholí pálením vatry.
k. Predseda PZ informoval členov o projekte stavby prístrešku nad strelištami batéria a malorážkové
strelište. Je možné obdržať dotáciu z podpory zo združenia LEADER – Dotácie z EU.
5. Diskusia - jednotlivé body
a. Členovia prerokovali úhyn zveri v rámci chemického pôsobenia vplyvom látok, ktoré aplikujú
poľnohospodári
6. Návrh na uznesenie členskej schôdze predniesol: Krajčovič Jozef

7. Uznesenie členskej schôdze bolo prijaté: - Jednomyseľne

Zápis vyhotovil tajomník PZ
Karol Vaňo

