Zápis z členskej schôdze konanej dňa 5.1.2019 na strelnici PZ Ponitran
Ludanice
1.

Ing. Gerhát Branislav predniesol program členskej schôdze členov návrhovej komisie a overovateľa
zápisu

2. Kontrola uznesení členskej schôdze: viď záznam z posledného výboru – prezentoval tajomník PZ
a. ČS 12U/280216 zabezpečiť opravu stropu v budove PZ – (aktuálne)
b. VS 28U/290718 Zabezpečiť osadenie a zavetranie nových posedov a zhotovenie rebríkov (aktuálne)
3. Správa o činosti výboru od ostatnej členskej schôdze predniesol tajomník PZ Karol Vaňo

4. Postupné body ktoré boli prednesené:
a. Ing. Gerhát poskytol informáciu p. Kapustovi o prijatí do mikroregiónu Svornosť - prijatie podpisoval p.
Košecký Peter
b. Hospodár PZ informoval členov o stave odlovu raticovej zveri a vyhodnotením trofejí na chovateľskú
prehliadku. Zvláštnosťou na tento rok je 21 úhynov a len 20 ks strelenej srnčej zveri.
c. Hospodár vyhodnotil poplatkovú a spoločnú poľovačku. Bolo by dobré urobiť ešte jednu spoločnú
poľovačku a prepoľovať horný chotár.
d. Vyhodnotenie poplatkovej poľovačky: 1800 Eur stáli bažanti a 720 Eur bol zisk odovzdaný finančnému
hospodárovi. P. Dubaj navrhol niekoľko zmien a vylepšení na nadchádzajúcu poplatkovú poľovačku
ohľadom organizácie strelcov, trubačov, lepšie rozpočítanie sedenia. Taktiež navrhol aby sa vypúšťalo 400
ks bažantov.
e. Hospodár informoval o zakrmovaní zveri o vylepšení napájačiek pre zver
f. Ing. Gerhát predniesol vyhodnotenie prác a naplnenie bodov za rok 2018. K dnešnému dňu nemaju
zaplatené body Jamrich Jozef, Jamrich Martin a Košecký Peter. Navrhol členom aby porozmýšľali o
spôsobe ďalšieho postupu alebo o stanovisku ako ďalej postupovať.
g. Ing . Gerhát informoval členov o plane prác na rok 2019, ktoré budú uvedené aj na webovej stránke po
odúhlasení výročnej členskej schôdzi
h. Ing. Gerhát informoval a požiadal členov o hlasovanie ČS o žiadosti pre dotáciu na rok 2019 z
mikroregiónu Svornosť do výšky 3000 Eur, ktorá by bola pužitá na opravu stropu. Návrh bol prijatý
jednohlasne.
i. Ing. Gerhát informoval členov o žiadosti za čakateľa p. Denisa Bubeníka, ktorá bude prerokovaná na
najbližšej schôdze výboru PZ. Stanovisko výboru bude predložené na výročnej členskej schôdzi na
hlasovanie o prijatí za čakateľa.

5. Diskusia:
a. Hospodár informoval členov riadnom ošetrovaní strelenej srnčej zveri, postrieľané stehná treba
vykostiť a vyrezať zlé mäso
b. p. Labuda jozef informoval členov o presťahovaní kancelárie Okresného poľovníckeho výboru
c. p. Labuda informoval členov, že nákup medikamentov nebude financovaný zo zdrojov Okresu ale
bude si ich musieť zaplatiť pravdepodobne každé združenie
d. ďalej informoval členov, že skúšky psov budú organizované len Okresom, informácie budú
uvedené vo vestníku pred VČ
e. Ing. Gerhát ako predseda okresnej osvetovej komisie informoval členov o konaní okresného
poľovníckeho plesu
f. Ing. Paulen navrhol v rámci problematiky veľkého úhynu zveri po dopravnej nehode, prehodnotiť
zavedenie krokov na zamedzenie tohto stavu, jedná sa hlavne o cestu I. Triedy medzi Chrabranami
a Ludanicami.
g. Ďalej navrhol pomoc pri napájaní zveri, disponuje určitými technológiami na napájanie zveri,
orezať zver od vody v inkriminovaných úsekoch aby nedochádzalo k takémuto úhynu zveri po
dopravnej nehode
h. Hospdár navrhol, že vykoná kroky aby boli umiestnené dopravné značky pozor zver! Medzi
Chrabranami a Ludanicami.
i. p. Kapusta navrhol zavedenie elektronickej knihy návštev revíru, výbor sa tým bude zaoberať
j. p. Kapusta navrhol umiestnenie 1000L nadrží do revíru, vyvŕtanie studní a zakúpenie motorového
čerpadla na vodu
k. p. Kapusta navrhol vytvorenie spomienkovej tabule na spomienku zosnulých členov
6. Návrh na uznesenie z členskej schôdze predniesol pán Hudec Peter
7. Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

Zápis vyhotovil tajomník PZ
Karol Vaňo

