Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 8.6.2019 na strelnici PZ
Ponitran Ludanice
1.

Predseda PZ predniesol program slávnostnej členskej schôdze.

2.

Návrhová komisia v zložení: Peter Hudec, Šiška Marek, Opát Jozef overovateľ zápisu Kapusta
Štefan

3. Kontrola uznesení členskej schôdze: viď záznam z posledného výboru – prezentoval tajomník PZ

a. ČS 12U/280216 zabezpečiť opravu stropu v budove PZ – (aktuálne bude sa plniť
dodavateľsky z dotácie)
b. ČS 30S/240219 schvaľuje výšku mimoriadneho členského príspevku 80 Eur. Prvá splátka
do aprílovej ČS a druhá do augustovej ČS.
c. ČS 34U/ 240219 Uložila výboru zabezpečiť a dať do prevádzky knihu návštev revíru.
Skúšobná verzia od 1. mája a produkčná verzia od januára 2020.
d. VS 30S/230319 Nákup nádrží 1000L 5ks na zabezpečenie napájačiek v revirí (v celkovej
výške 700 Eur).
4. Správa o činosti výboru od ostatnej členskej schôdze predniesol tajomník PZ Karol Vaňo
5. Slávnostný príhovor k mesiacu poľovníctva predniesol p. Labuda Jozef
6. Správu o činnosti dozornej rady za prvý polrok 2019 predniesol predseda dozornej komisie p. Grác
Ján st.
7. Poľovný hospodár informoval členskú schôdzu o:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

stave osádzania napájačiek v revíri
osadeni prenosnej lavičky v revíri
rozvoze novej ďateliny na zimné prikrmovanie v letných mesiacoch keď bude sucho
odstrele raticovej zveri 1. Vek.tr. - , 3. Vek.tr. - 5ks, 15k srna, 12ks srnča
ošetrovaní zveriny – a uskladňovaní čistej zveriny, odstránenie rebier pri rozbití bachora,
stehná sa budú vykosťovať aby sa nekazilo mäso od kosti
členovia, ktorí majú zájem odkúpiť divinu budú informovať hospodára včas vopred
strelec je povinný umyť chladničku a dlážku v chladiacej miestnosti
v okolí káčerice sa nachádza šakal
elektronická kniha bude v plnej platnosti až od 1. Januára 2020, dovtedy len testovacia
prevádzka
tí poľovníci, ktorí majú nárok na strelenie srnčej zveri a ponechanie si, majú si toto naplniť
do konca tohto roka
strelcovi diviaka bude vyplatené 10 Eur a môže si nechať rebrá

8. Diskusia:
a. Košecký Ľubomír informoval členov kde nájdu kľúč od posedu, v prípade potreby treba ho
kontaktovať a poskytne informáciu kde je chovaný
b. Hospodár informoval členov, že v revíri niekto poškodzuje posdedy a kradne krmivo
c. Barátová Michaela upozornila členov aby si dávali pozor pri návšteve revíru, aby sa
nestalo nebezpečenstvo

d. Členovia, ktorí pôjdu do revíru Kamanová sa budú zapisovať do elektronickej knihy
návštev revíru
e. Kapusta Štefan predniesol príhovor k mesiacu poľovníctva
f. Predseda PZ upozornil členov o konaní birgády na vypratanie budovy strelnice 4.7.2019
o 17:00, tajomník pošle SMS správu členom
g. Predseda PZ poblahoželal členovi Martinovi Dubajovi k svatbe
9. Návrh na uznesenie z členskej schôdze predniesol pán Hudec Peter
10. Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

Zápis vyhotovil tajomník PZ
Karol Vaňo

