Zápis z výročnej členskej schôdze konanej dňa 24.2.2019 na strelnici
PZ Ponitran Ludanice
1.

Predseda PZ predniesol program výročnej členskej schôdze.

2.

Návrhová komisia v zložení: Jozef Labuda, Marek Šiška, Peter Hudec, overovteľ zápisu Ing. Grácová
Michaela PhD.

3. Kontrola uznesení členskej schôdze: viď záznam z posledného výboru – prezentoval tajomník PZ
a. ČS 12U/280216 zabezpečiť opravu stropu v budove PZ – (aktuálne)
4. Správa o činosti výboru od ostatnej členskej schôdze predniesol tajomník PZ Karol Vaňo
5. Správa o činnosti výboru za rok 2018. Vyzdvihol aktivitu členov v združení a ale aj mimo neho. Predseda
apeloval na členov aby prispievali k návrhom konštruktívne. Informoval členov o zápise a evidencii na
webovej stránke. Predseda zhodnotil starostlivosť o areál PZ, opravu chatky, baterky a brlohu, kamerového
systému. Spomenuté boli tiež opravy a výstavby nových posedov za čo členom poďakoval. Predseda
spomenul výstavbu nových prístreškov nad strelištiami a dotáciu od mikroregiónu SVORNOSŤ a Nitrianskeho
samosprávneho kraja. Predseda taktiež spomenul príjmy a využitie brlohárskych zariadení pre preteky a
skúšky. Boli spomenutý aj členovia ktorí úspešne absolvovali skúšky so svojimi psami. Predseda spomenul aj
starostlivosť o revír ohľadom kŕmenia zveri a zabezpečenia vody v revíri. Informoval o stave lovu zveri v roku
2018.
6. Finančný hospodár informoval členskú schôdzu o príjmoch a výdajoch za rok 2018 a taktiež o finančnom
rozpočte na rok 2019.
7. Predseda dozornej rady p. Grác Ján predniesol správu o činnosti a zisteniach dozornej rady za rok 2018.
Kontrolná rada konštatuje, že všetky činnosti sú v súlade so stanovami PZ. Správa dozornej rady bude
uvedená na stránke PZ.
8. Hospodár PZ informoval o plane prác na rok 2019. Plán prác bude uvedené na aj na stránke PZ.
9. Finančný hospodár informoval členov o finančnom plane na rok 2019
10. Žiadosť o predĺženie čakateľskej doby na jeden rok === pre čakateľov Matúš Novotný a Petrík Tomáš
11. Návrh členského príspevku na rok 2019 bol odsúhlasený vo výške 80 Eur v dvoch splátkach 50 Eur do
aprílovej členskej schôdze a 30 Eur do Augustovej členskej schôdze. Príspevok bol schválený jednomyseľne.
12. Návrhy na vyznamenanie na rok 2020 === Miroslav Novotný st. Striebro, Ing. Paulen Ľubor bronz, jeden sa
zdržal hlasovania (tajomník spracuje hodnotenia )
13. Členská schôdza hlasovala o predĺžení čakateľskej doby Matúš Novotný a Petrík Tomáš s nasledujúcim
výsledkom

14. Diskusia:
a. Miroslav Novotný navrhol opravu baterky aby nezatekala a vysokej veže – oplechovanie alebo
obitie novými latkami.
b. Hospodár informoval členov o koaní akcií sčítanie zveri 23.3.2019 8:00 Chrabrany a Kamanová,
o 10:00 stretnutie a vyhodnotenie na strelnici. Tajomník pošle pozvánky.
c. Ďalej hospodár informoval členov o podaní medikamentov zveri
d. Hospodár informoval členov o usmerneniach a opatreniach ohľadom Afrického moru ošípaných.
Strieľať sa može každá kategória. Z každého odlovu sa musí odovzdať vzorka.

e. Hospodár informovač členov o aktivitách v rámci prevencie a opatreniach proti úhynu zveri
spôsobenej dopravnými nehodami. Komukoval s políciou, ktorá urobí opatrenia označením
dopravnými značkami, „Pozor zver!“.
f. P. Dubaj informoval členskú schôdzu o nákupe zariadení na zabezpečenie vody v revíri pre zver.
Osadené by boli 4 ks. 1000L nádrží v stanovených lokalitách tak aby tam bol prístup s traktorom.
Ing. Paulen by bol nápomocný s napĺňaním jednotlivých nádrží. Predpodkladaná cena by bola cca
120 eur za kus = 480 – 500 Eur za všetky. Pán Hudec sa ponúkol ako pomoc pri ukladaní nádrží.
g. Hospodár informoval členov o možnostiach zavedení elektronickej knihy v revíri. Požiadal členov
o odsúhlasení návrhu aby sa členovia postupne začali zaúčať na evedovaní svojich návštev
a evidovaní jednotlivých úlovkov.
h. Hospodár informoval členov ohľadom sušenej ďateliny a vyčistení senníka. Prioritou je prejsť na
objemové krmivo tvorené ďatelinou a jadro tvorené ovsom a jačmenom.
i. Starosta obce Ludanice pán Dočkálik. Informoval členov o poskytnutí učelovej dotácie 1300 Eur
z obce Ludanice.
j. Predseda informoval členov PZ z obežníka okresnej organizácie o zvode psov, streľbách kandidátov
v našom združení. Slovenský klub jagdteriérov bude organizovať medzinárodný pretek
jagdteriérov v našom združení. Chovateľská prehliadka bude 30.31 marca v Preseľanoch.
k. Predseda informoval členov o rekonštrukcii stropu v budove PZ, ktorá by bola zhotovená v Júli
2019.
l. Predseda informoval členov o jednotlivých akciách na rok 2019, ktoré budú uvedené na webovej
stránke.
m. Predseda informoval členov o zmene organizačného a rokovacieho poriadku. Túto zmenu
predniesol tajomník PZ Karol Vaňo v znení - v čl. 12. Hodnotenie činnosti členov PZ a čakateľov na
členstvo PZ v bode. 3 nahradiť vetu “Každému poľovníkovi, ktorý nezíska minimálne 70% z
maximálneho počtu bodov (ktorý bol určený ako 100 bodov), budú obmedzené výhody ako napr.
právo lovu, množ- stvo rozdelenej diviny a pod. nasledovnou vetou ”Každý poľovník, ktorý
nenaplní stanovený počet bodov a nezaplatí chýbajúce body do 31.10 daného roku, bude voči
nemu začaté disciplinárne konanie“. Doplnok bol prijatý nadpolovičnou väčšinou členov. Zdržali sa
hlasovania 4 členovia.
n. Štefan Kapusta sa vyjadril, že sa dejú indicenty v čreve a je vážne podozrenie z pytliactva.
o. Peter Košecký sa vyjadril ohladom zmeny oraganizačného a rokovacieho poriadku. Vníma tento
dodatok, že je proti nemu, pretože poskytol potvrdenie o zdravtnom stave a nie je schopný
napĺňať svoje povinnosti v rámci združenia.
p. Pán Krajčovič sa vyjadril, že členovia by nemali byť sankcionovaný pre zdravotný stav. Napájacie
zariadenia by mali byť osádzané skôr za chladnejšieho počasia aby v nádrži nevznikali
choroboplodné zárodky. Spomenul, že na budúci rok je výročie 70 rokov založenia našeho
združenia.
q. Ing. Gerhát Branislav sa vyslovil v rámci prednesených námietok p. Petra Košeckého a p. Krajčoviča
Jozefa. Vysvetlil, že úprava domáceho poriadku nie je mierená proti p. Košeckému ale aby členovia
mali povinnosť si riadne uhrádzať svoje finančné pozdĺžnosti stanovených lehotách.
r. Predseda PZ vysvetlil svoje postoje ohľadom úpravy domáceho poriadku a nie je mierené proti p.
Košeckému Petrovi.
s. Milan Szabo sa prihlásil za návrh aby sa zavedenie elektronickej knihy ešte oddialilo.
t. Predseda dal hlasovať návrhu na zavedenie elektronickej knihy od 1.1.2020. Návrh bol prijatý
nadpolovičnou väčšinou členov. 4 členovia sa zdržali hlasovania.
u. Šchôdza môže konštatovať, že doba čakateľsva na členstvo bola predĺžená o jeden rok Matúšovi
Novotnému a Petríkovi Tomašovi.
15. Návrh na uznesenie z členskej schôdze predniesol pán Jozef Labuda
16. Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

Zápis vyhotovil tajomník PZ
Karol Vaňo

