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Stanovy
Poľovníckeho združenia Zázrivá
Názov: Poľovnícke združenie Zázrivá
Okres: Dolný Kubín
Kraj: Žilinský
Adresa: 027 05 Zázrivá – Ráztoky 102
IČO: 31937870
DIČ: 2020569892

Preambula
1. Členovia poľovníckeho združenia Zázrivá (ďalej len PZ) sa chcú dodržiavaním všeobecne
záväzných právnych predpisov, stanov Slovenského poľovníckeho zväzu, stanov Slovenskej
poľovníckej komory a stanov PZ zúčastňovať a priamo podieľať na výkone práva poľovníctva,
ochrane prírody a životného prostredia, aj pri ostatných činnostiach súvisiacich
s poľovníctvom a to predovšetkým v poľovnom revíri (ďalej len revír), ktorého je PZ riadnym
užívateľom v zmysle zákona o poľovníctve. Každý člen a čakateľ PZ sa musí v PZ, ale aj
medzi nepoľovníckou verejnosťou, usilovať o dobré meno PZ a poľovníctva ako celku. Svoje
správanie podriadi tomu, aby dobré meno PZ a poľovníctva nepoškodil.

I. časť - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
článok I
Názov a poslanie
1.

2.

Poľovnícke združenie Zázrivá so sídlom v Zázrivej (ďalej len PZ) je podľa § 80 ods. 9
zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon“) poľovníckou organizáciou podľa § 32 zákona.
PZ je základnou organizačnou jednotkou Slovenského poľovníckeho zväzu, ktorý sa ako
člen Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len „SPK) podľa § 43 ods. 1 zákona podieľa na
chove zveri, starostlivosti o zver a jej životné prostredie vrátane jej lovu.

Poľovnícke združenie Zázrivá, 027 05 Zázrivá – Ráztoky 102, IČO:31937870, DIČ:2020569872

Stanovy Poľovníckeho združenia Zázrivá
3.

4.

5.
6.
7.

strana 2

PZ uznáva záväznosť Stanov SPZ, chráni a presadzuje oprávnené záujmy svojich členov
pri výkone práva poľovníctva, ochrane prírody a životného prostredia, ako aj pri
ostatných činnostiach súvisiacich s poľovníctvom.
PZ a jeho členovia pôsobia na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie
genofondu zveri a ostatnej fauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Dbá
o zachovávanie tradícií a kultúrnych hodnôt poľovníctva ako súčasti kultúrneho dedičstva
našich predkov a o zachovávanie poľovníckej etiky. Propaguje poľovníctvo a ochranu
prírody medzi verejnosťou, najmä mládežou. Vykonáva kultúrno–spoločenské, strelecké
a iné aktivity, ktoré prispievajú k dobrej propagácii a zveľadeniu poľovníctva.
Svoju činnosť vyvíja a uskutočňuje prostredníctvom svojich orgánov, ako aj
prostredníctvom svojich členov.
PZ má vlastnú právnu subjektivitu a koná vo svojom mene.
IČO: 31937870
článok II
Pôsobnosť a sídlo

1.

PZ vykonáva svoju činnosť v uznanom poľovnom revíri Zázrivá, poľovná oblasť J VII
Oravská Magura, uznanom Rozhodnutím Obvodného lesného úradu v Dolnom Kubíne č.
OLU-2005/00359 zo dňa 15.6.2005 v katastrálnych územiach obce Zázrivá. Sídlo PZ je v
Zázrivej, 027 05 Zázrivá – Ráztoky 102, okr. Dolný Kubín.
článok III
Úlohy PZ

1.

Základnou úlohou PZ je plánovitý chov, zušľachťovanie, ochrana a lov zveri v poľovnom
revíri, jej hospodárne využitie a ochrana životného prostredia zveri. Pri plnení tejto úlohy
PZ:
a) vypracováva plány poľovníckeho hospodárenia na dobu zmluvy o nájme výkonu
práva poľovníctva a ročné plány chovu, lovu a starostlivosti o zver a zabezpečuje
dôsledné plnenie schválených plánov,
b) stará sa o udržiavanie normovaných kmeňových stavov zveri, o zlepšovanie
starostlivosti o zdravotný stav a ochranu genofondu jednotlivých druhov zveri a jej
životného prostredia,
c) robí opatrenia na zlepšenie úživnosti poľovného revíru, najmä získavanie krmív na
prikrmovanie zveri a na obmedzovanie škôd spôsobovaných zverou na
poľnohospodárskych a lesných kultúrach a škôd spôsobovaných na zveri,
d) zabezpečuje potrebný počet poľovne upotrebiteľných psov,
e) buduje poľovnícke zariadenia (kŕmidlá, posedy, soľníky, sklady krmív, chodníky,
poľovnícke chaty a pod.),
f) spolupôsobí s ostatnými orgánmi a organizáciami na aktívnej ochrane prírody a
životného prostredia.
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Zabezpečuje hospodárne využitie a fyzickú a právnu ochranu svojho i zvereného majetku
s ktorým hospodári.
Výchovne pôsobí na svojich členov, ich rodinných príslušníkov a stará sa o ich odborný
rast.
Pri plnení svojich úloh spolupracuje s vlastníkmi a užívateľmi poľovných pozemkov.
Propaguje poľovníctvo a ochranu prírody medzi verejnosťou, najmä mládežou, prípadne
vykonáva iné činnosti, ktoré prispievajú k zveľadeniu poľovníctva
článok IV
Hospodárenie PZ

1.

2.

3.

4.
5.

PZ je ako základná organizačná jednotka SPZ s právnou subjektivitou. Hospodári podľa
vlastného plánu hospodárenia schváleného členskou schôdzou. Rozpočet PZ nie je
súčasťou rozpočtu SPZ ani príslušných OkO SPZ.
Majetok PZ tvoria:
a) vstupné členské príspevky,
b) členské a účelové príspevky,
c) výnosy z poľovníckeho hospodárenia,
d) príjmy z inej činnosti,
e) iné majetkové príjmy a hodnoty,
f) ostatný hnuteľný a nehnuteľný majetok.
Vstupné členské príspevky nie sú vo vlastníctve PZ, sú len zverenými prostriedkami
členov, ktorými PZ môže disponovať len v prípade, že nemá k dispozícii iné finančné
prostriedky. Pri zániku členstva v PZ sa členské podiely alebo ich zostatková hodnota
vracajú členom alebo dedičom.
PZ vytvára podmienky pre samofinancovanie. Pre hmotnú zainteresovanosť členov
schvaľuje vlastné pravidlá v nadväznosti na všeobecne záväzné právne normy.
PZ musí zo svojich zdrojov zabezpečiť:
a) prostriedky na vyrovnanie nákladov spojených s platením nájomného, chovom
poľovne upotrebiteľných psov, starostlivosťou o zver a poľovnícke zariadenia,
úhradou daní a poplatkov,
b) prostriedky na tvorbu centrálne zriadených fondov za účelom zveľadenia
poľovníctva a zabezpečenia činnosti SPZ a SPK

II.časť – ČLENSTVO A DISCIPLINÁRNY PORIADOK
článok V
Členstvo v PZ
1.
2.

Členom PZ môže byť len člen SPZ s platným poľovným lístkom.
Čakateľov a členov z radov čakateľov, prijíma do PZ na základe ich písomnej žiadosti
a na návrh výboru PZ, výročná členská schôdza PZ nadpolovičnou väčšinou hlasov
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všetkých členov. O tom, kto z uchádzačov o členstvo v PZ bude zaradený do pozície
čakateľa na členstvo v PZ, rozhodne na návrh výboru členská schôdza PZ. Dĺžka
čakateľskej praxe je 1 rok. V mimoriadnom prípade je možné po schválení členskou
schôdzou túto dobu skrátiť. V PZ môžu čakateľskú prax vykonávať maximálne 2
čakatelia.
Počet členov PZ musí byť úmerný rozlohe poľovného revíru. Maximálny počet členov
PZ je 45.
Čakateľ na členstvo je povinný plniť všetky povinnosti vyplývajúce z jeho
predpokladaného budúceho členstva v PZ, nemá však nárok na vydanie povolenky
k individuálnemu lovu zveri. Čakateľ na členstvo je povinný plniť úlohy, ktoré mu uloží
členská schôdza, výbor, prípadne poľovný hospodár. Plnenie týchto úloh nezakladá
automatický nárok na vznik členstva v PZ.
Členstvo v PZ nadobúda platnosť dňom prijatia nového člena do PZ a účinnosť
podpísaním stanov PZ po predchádzajúcom zaplatení vstupného členského príspevku.
V prípade jeho neuhradenia v stanovenom termíne, uznesenie o prijatí stráca platnosť.
Výšku vstupného členského príspevku schvaľuje výročná členská schôdza a je záväzná už
pre kalendárny rok v ktorom sa výročná členská schôdza koná.
Členstvo v PZ zaniká:
a) smrťou člena,
b) vystúpením člena. Vystúpenie treba oznámiť písomne výboru PZ,
c) zánikom členstva v SPZ,
d) vylúčením z PZ,
e) zánikom PZ,
f) nezaplatením vstupného členského príspevku v stanovenej lehote. Dňom zániku je
prvý pracovný deň po určenej lehote.
g) právoplatným rozhodnutím o odňatí poľovného lístku.
článok VI
Práva a povinnosti členov PZ
1. Člen PZ má právo:
a)zúčastňovať sa rokovania a rozhodovania na členských schôdzach PZ,
b) voliť a byť volený do orgánov PZ, resp. vyšších orgánov SPZ,
c) zúčastňovať sa na výkone práva poľovníctva a ostatnej činnosti PZ,
d) podávať návrhy, podnety a sťažnosti orgánom PZ, resp. vyšším orgánom SPZ.
2. Člen PZ je povinný:
a) zaplatiť vstupný členský príspevok do 30 dní od prijatia za člena PZ
b) zaplatiť členské príspevky a ostatné poplatky v stanovenej výške a termíne.
Poplatky je nutné uhradiť v tom kalendárnom roku v ktorom povinnosť úhrady
vznikla, najneskôr na výročnej členskej schôdzi nasledujúcej po tomto
kalendárnom roku.
b) podieľať sa na činnosti, správe a hospodárení s majetkom PZ,
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c) dodržiavať stanovy SPZ, stanovy PZ a ostatné interné predpisy PZ,
d) plniť rozhodnutia orgánov PZ,
e) nahradiť PZ škodu, za vznik ktorej zodpovedá.
článok VII
Členská disciplína
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Členovi PZ Zázrivá, ktorý porušil povinnosti vyplývajúce z členstva v PZ a na nápravu
vzhľadom na závažnosť porušenia nepostačuje pohovor, môže výbor PZ podľa miery
zavinenia a ostatných okolnosti uložiť tieto druhy kárnych opatrení:
a) pokarhanie pred výborom PZ,
b) dočasné obmedzenie lovu zveri v revíri (druhu, pohlavia zveri alebo spôsobu lovu) na
dobu 1 až 3 rokoy,
c) návrh členskej schôdzi na vylúčenie člena z PZ.
Vylúčiť z PZ možno len člena, ktorý hrubo, alebo opätovne po predchádzajúcom
právoplatnom uložení kárneho opatrenia porušil Stanovy SPZ, interné predpisy PZ,
alebo predpisy upravujúce výkon práva poľovníctva a predpisy súvisiace s výkonom
práva poľovníctva, alebo si dlhodobo neplní povinnosti voči PZ, alebo konal v rozpore so
záujmami PZ.
Rozhodnutie členskej schôdze a výboru PZ o uložení kárneho opatrenia sa musí
vypracovať písomne a musí obsahovať číslo rozhodnutia, označenie orgánu, ktorý ho
vyniesol, deň a miesto vynesenia rozhodnutia, osobné údaje stíhaného, výrok o vine
s popisom skutku, a označením predpisu k porušeniu ktorého došlo, presné uvedenie
kárneho opatrenia, odôvodnenie so stručným, presným a výstižným popisom skutkového
stavu a poučenie o opravnom prostriedku.
Písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení kárneho opatrenia sa zasiela doporučeným
listom alebo sa odovzdá osobne proti podpisu stíhanému. Za doručené sa považuje aj
rozhodnutie vrátené poštou ako nedoručiteľné, ak nebolo možné stíhaného na uvedenej
adrese zistiť, ak stíhaný zmenil svoj pobyt a zmenu adresy nenahlásil a doposlanie nie je
možné, ak písomnosť nebola vyzdvihnutá v určenej lehote alebo stíhaný odmietol zásielku
prevziať. Za deň doručenia sa považuje deň vrátenia písomnosti výboru PZ.
Proti kárnemu opatreniu výboru PZ sa môže stíhaný písomne odvolať do 15 dní od jeho
doručenia na členskú schôdzu PZ, alebo ústne do zápisnice po vynesení rozhodnutia. Ak
sa stíhaný pri vynesení rozhodnutia odvolania výslovne vzdá, nepodá odvolanie
v stanovenej lehote, podané odvolanie vezme späť do zasadnutia členskej schôdze PZ
alebo členská schôdza odvolanie zamietne v celom rozsahu nadpolovičnou väčšinou hlasov
všetkých členov PZ, rozhodnutie nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť. Proti
rozhodnutiu členskej schôdze PZ vynesenému v odvolacom konaní sa ďalšie odvolanie
nepripúšťa. Odvolanie podané kárne stíhaným členom v stanovenej lehote má odkladný
účinok.
Odvolanie prerokuje výbor PZ na svojom najbližšom zasadnutí. Ak na základe odvolania
a dôvodov v ňom uvedených dospeje k názoru, že sú dané predpoklady, aby sa odvolaniu
v celom rozsahu vyhovelo, môže v autoremedúre o dvolaní rozhodnúť sám. Ak odvolaniu
nevyhovie, musí odvolanie do 15 dní od svojho zasadnutia spolu so svojim stanoviskom
k jednotlivým bodom odvolania a kompletným spisovým materiálom odstúpiť členskej
schôdzi PZ.
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7.

Ak členská schôdza nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov PZ odvolaniu
vyhovie z dôvodov, že skutok sa nestal, uvedeným skutkom neboli porušené príslušné
predpisy, alebo nie je možné preukázať, že uvedený skutok spáchal obvinený člen PZ, v
uznesení členskej schôdze sa uvedie, že konanie proti členovi sa zastavuje. Ak odvolaniu
vyhovie len z dôvodu odvolania voči výške uloženého kárneho opatrenia, rozhodnutie
zruší a vráti výboru PZ na nové prvostupňové konanie s tým, aby výbor uložil iný druh
kárneho opatrenia. Doručenie rozhodnutia druhostupňového orgánu sa vykoná podľa
bodu 4. tohto článku.
8. Po uplynutí polovice kárnych opatrení uložených podľa článku VII bod1. b), môže kárny
orgán, ktorý vyniesol právoplatné rozhodnutie rozhodnúť na základe žiadosti o odpustení
ich zvyšku.
9. Člena nemožno stíhať, ak od spáchania skutku uplynula trojročná premlčacia lehota.
Začatím konania a podaním odvolania sa premlčacia lehota prerušuje a začína plynúť
nová premlčacia lehota. Konanie sa považuje za začaté dňom, kedy výbor PZ obdržal
oznámenie o spáchaní skutku. Ak je skutok predmetom trestného alebo priestupkového
konania a bez rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní alebo v priestupkovom
konaní nemožno rozhodnúť, premlčacia lehota spočíva až do dňa ich právoplatného
rozhodnutia a týmto dňom začína plynúť nová premlčacia lehota.
10. Rozhodnutie súdov alebo orgánov štátnej správy o potrestaní páchateľa trestného činu
alebo priestupku nevylučuje kárne stíhanie člena kárnymi orgánmi PZ. Kárne orgány PZ
rozhodujú nezávisle od rozhodnutí štátnych orgánov a môžu uložiť kárne opatrenie aj v
prípadoch, keď štátne orgány zastavili stíhanie v dôsledku vyhlásenia amnestie alebo
nezistili v konaní stíhaného trestný čin alebo priestupok.
11. Kárne opatrenie je možné vykonať len vtedy, ak rozhodnutie o jeho uložení nadobudlo
právoplatnosť. U kárnych opatrení časovo vymedzených začína kárne opatrenie plynúť
prvým dňom, kedy rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.
III. časť - ORGANIZAČNO-PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
článok VIII
Orgány PZ
Orgánmi PZ sú:
a) členská schôdza PZ,
b) výbor PZ,
c) dozorná rada PZ.
článok IX
Členská schôdza PZ
1.
2.

Členská schôdza PZ je najvyšším orgánom PZ. Schádza sa podľa potreby, najmenej 3
razy do roka.
Členskú schôdzu PZ zvoláva výbor PZ podľa plánu práce schváleného členskou schôdzou
alebo podľa aktuálnej potreby prostredníctvom písomnej pozvánky s uvedením
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navrhovaného programu aspoň 7 dní vopred. Výbor PZ musí do 30 dní zvolať členskú
schôdzu, ak o to požiada aspoň 1/3 členov PZ, dozorná rada, vyššie orgány SPZ alebo
orgán štátnej správy. V prípade, že do tejto lehoty schôdzu nezvolá, na základe
oznámenia navrhovateľa schôdzu zvolá na náklady PZ vyšší orgán SPZ.
Členská schôdza PZ rozhoduje o všetkých závažných záležitostiach PZ, najmä:
a) zmene stanov PZ,
b) volí na päťročné funkčné obdobie predsedu PZ, poľovníckeho hospodára, ďalších
členov výboru PZ do konkrétnych funkcií vo výbore PZ a kontrolóra PZ
c) volí delegátov a náhradníkov na snem OkO SPZ podľa kľúča určeného radou OkO
SPZ,
d) volí a odvoláva zástupcov PZ do rady OkO SPZ a ich náhradníkov, ak sa rada
OkO SPZ nevolí priamo na sneme OkO SPZ,
e) volí a odvoláva zástupcu do konferencie OPK
f) na základe návrhu výboru PZ rozhoduje o zaradení za čakateľov na členstvo v PZ,
a o prijatí za člena PZ alebo jeho vylúčení
g) stanovuje výšku vstupných členských príspevkov
h) stanovuje zostatkovú hodnotu členského príspevku na vyplatenie člena pri jeho
zániku členstva v PZ
i) o návrhu na ustanovenie poľovníckej stráže, resp. o návrhu na jeho odvolanie,
j) o zrušení PZ; toto uznesenie musí bezodkladne oznámiť predstavenstvu OkO SPZ,
vlastníkovi (užívateľovi poľovných pozemkov), s ktorými má uzatvorenú zmluvu
o nájme výkonu práva poľovníctva,
k) o schválení správy výboru PZ, o jeho činnosti a vykonaných opatreniach medzi
členskými schôdzami PZ,
l) o výpovedi alebo dohode o zrušení zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva,
m) o odvolaniach proti rozhodnutiam výboru PZ o uložení disciplinárneho opatrenia,
n) o schválení správy výboru PZ o činnosti a výsledkoch hospodárenia PZ za
uplynulý rok a správy dozornej rady PZ o kontrole činnosti a hospodárenia PZ,
o) o schválení plánu činnosti PZ na kalendárny rok, prípadne dlhšie obdobie.
Prvá členská schôdza v kalendárnom roku sa spravidla označuje ako výročná členská
schôdza a do programu tejto schôdze musia byť zahrnuté tieto body:
a) schválenie správy výboru PZ o činnosti a výsledkoch hospodárenia PZ za uplynulý
rok, ako i správa kontrolóra PZ o kontrole činnosti a hospodárenia PZ,
b) rozhodnutie o použití výnosov hospodárenia alebo úhrade straty za uplynulý rok
c) schválenie plánu činnosti PZ na kalendárny rok, prípadne dlhšie časové obdobie,
d) schválenie výšky vstupného členského príspevku,
e) schválenie uznesení výročnej členskej schôdze.
Súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov PZ je potrebný na platnosť rozhodnutia o:
a) zmene stanov PZ,
b) voľbe a odvolaní členov orgánov PZ,
c) prijatí člena do PZ a vylučovaní člena z PZ,
d) zamietnutí odvolania proti disciplinárnemu rozhodnutiu vynesenému výborom PZ,
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e)

6.

určení výšky vstupného členského príspevku, účelových členských príspevkov a
zostatkovej hodnoty členského príspevku na vyplatenie člena pri jeho zániku
členstva v PZ
f) úhrade straty a použití výsledkov hospodárenia PZ,
g) o zániku PZ, výpovedi alebo dohode o zániku zmluvy o postúpení výkonu práva
poľovníctva,
h) zlúčení s iným PZ.
Člen, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na členskej schôdzi je povinný sa
vopred písomne, osobne, telefonicky alebo prostredníctvom sms správy ospravedlniť
predsedovi, alebo niektorému členovi výboru PZ a dodatočne sa informovať o záveroch
schôdze u predsedu, tajomníka alebo člena výboru PZ, ktorý sa schôdze zúčastnil.

článok X
Výbor PZ
1. Výkonným orgánom PZ je výbor PZ , ktorý :
a) spravuje záležitosti PZ v období medzi členskými schôdzami, zabezpečuje plnenie
uznesení členských schôdzi PZ a rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú
výslovne vyhradené iným orgánom PZ,
b) zodpovedá za dodržiavanie poľovníckej, hospodárskej, finančnej a organizačnej
disciplíny PZ,
c) v disciplinárnom konaní ukladá členom PZ disciplinárne opatrenia
d) predkladá pravidelné správy o svojej činnosti členskej schôdzi PZ,
e) rozhoduje o odňatí povolenky vydanej užívateľom revíru; odvolanie alebo sťažnosť
proti takémuto rozhodnutiu výboru nemá odkladný účinok.
f)

vyhodnocuje splnenie podmienok čakateľskej praxe a odporúča členskej schôdzi PZ
prijať čakateľov na členstvo v PZ.
2. Výbor PZ sa skladá z predsedu, poľovníckeho hospodára, tajomníka, finančného hospodára
a ďalších členov. Počet členov výboru PZ určuje členská schôdza PZ. Vo výbore
s menším počtom členov možno jednotlivé funkcie spojiť. Navzájom však nemožno spájať
funkcie predsedu, tajomníka, poľovného hospodára a finančného hospodára. Poľovnícky
hospodár môže funkciu vykonávať až po schválení orgánom štátnej správy.
3. Schôdze výboru zvoláva predseda PZ, alebo iný poverený člen výboru napr. tajomník PZ
aspoň 5 dní vopred, osobne, telefonicky, prostredníctvom písomnej pozvánky alebo sms
správy, pričom pozýva i kontrolóra PZ, ktorý má pri rozhodovaní len poradný hlas.
4. Predseda PZ musí najneskôr do 5 dní zvolať schôdzu výboru PZ, ak o to požiada aspoň
1/3 členov PZ, kontrolór, vyššie orgány SPZ alebo orgán štátnej správy. Ak do tejto
lehoty schôdzu nezvolá, zvolá ju na základe podnetu navrhovateľa predseda OkO SPZ.
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článok XI
Dozorná rada
1.
2.
3.
4.

Dozorná rada PZ Zázrivá je kontrolný orgán PZ nezávislý na výbore. Zodpovedá
členskej schôdzi PZ, ktorej predkladá správu o svojej činnosti a návrhy na odstránenie
zistených nedostatkov a chýb.
Dozornú radu PZ volí a počet jej členov určuje členská schôdza PZ. Členstvo v dozornej
rade PZ je nezlučiteľné s členstvom vo výbore PZ.
Dozorná rada PZ kontroluje činnosť a hospodárenie PZ a jeho orgánov, najmä plnenie
plánu poľovníckeho a finančného hospodárenia, plnenie zmluvných záväzkov,
dodržiavanie zákonnosti a uznesení členských schôdzí PZ a vyšších orgánov SPZ.
Vo svojej činnosti sa riadi smernicami pre činnosť dozorných rád SPZ, metodickými
pokynmi rady SPZ a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Schádza sa podľa
potreby, najmenej dva razy do roka, zvoláva ju predseda dozornej rady.

článok XII
Poľovnícky hospodár
Užívateľ poľovného revíru je povinný navrhnúť na Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor
v záujme zabezpečenia odborného poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri poľovníckeho
hospodára :
a) do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uznaní poľovného revíru súčasne s predložením
zmluvy vlastníkov podľa § 12,
b) súčasne s predložením zmluvy podľa § 13,
c) do 30 dní od zániku funkcie poľovníckeho hospodára podľa odseku 8.

Poľovníckym hospodárom môže byť osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony, má platný
poľovný lístok a zbrojný preukaz skupiny D, zložila skúšku poľovníckeho hospodára alebo
vyššiu odbornú poľovnícku skúšku alebo je absolventom strednej lesníckej školy, alebo
absolventom vysokej školy, na ktorej je poľovníctvo povinným vyučovacím predmetom, a
úspešne zložila z tohto predmetu skúšku, nedopustila sa v posledných piatich rokoch
priestupku na úseku poľovníctva podľa § 76 a nie je poľovníckym hospodárom v inom
poľovnom revíri.
Poľovnícky hospodár je povinný
a) navrhovať opatrenia užívateľovi poľovného revíru potrebné na zabezpečenie riadneho
poľovníckeho hospodárenia, ochrany zveri a jej záchrany, ochrany poľovného revíru,
zamedzenie škodám na zveri a divine a škodám spôsobeným užívaním poľovného revíru,
zabezpečenie starostlivosti o zver v čase núdze a realizáciu nariadených veterinárnych
opatrení a zverozdravotných opatrení a vyžadovať od užívateľa poľovného revíru plnenie
prijatých opatrení,
b) pripravovať návrhy plánov poľovníckeho hospodárenia a dbať na ich dodržiavanie,
c) viesť poľovnícku evidenciu a poľovnícku štatistiku a na požiadanie ju predložiť orgánom
štátnej správy poľovníctva,
d) koordinovať spoluprácu s vlastníkmi pozemkov v oblasti riešenia škôd spôsobených zverou,
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e) viesť evidenciu povolení na lov zveri a pridelených a použitých značiek na označovanie
ulovenej raticovej zveri alebo veľkej šelmy a evidenciu o množstve a použití diviny,
f) usmerňovať a koordinovať činnosť poľovníckej stráže,
g) dbať, aby pri užívaní poľovného revíru boli dodržiavané všeobecne záväzné právne predpisy,
ako aj rozhodnutia orgánov štátnej správy,
h) zúčastňovať sa na rokovaní chovateľskej rady, inštruktáži a školení,
i) kontrolovať ulovenú zver a vydávať lístok o pôvode ulovenej zveri.

(9)Poľovnícky hospodár je oprávnený
a) prideľovať značky na označovanie ulovenej raticovej zveri a veľkej šelmy,
b) podpisovať so štatutárnym zástupcom užívateľa poľovného revíru písomnosti týkajúce sa
poľovníckeho hospodárenia a povolenia na lov zveri,
c) dohliadať v poľovnom revíri na praktickú prípravu uchádzačov o poľovný lístok alebo poveriť
takýmto dozorom inú osobu a predkladať užívateľovi poľovného revíru návrhy na hodnotenie
praktickej prípravy,
d) podávať podnet užívateľovi poľovného revíru na menovanie a odvolanie členov poľovníckej
stráže,
e) vyžadovať v poľovnom revíri od osôb vykonávajúcich lov zveri včasné dohľadanie postrieľanej
zveri pri použití poľovne upotrebiteľných psov,
f) vyžadovať predloženie ulovenej raticovej zveri a veľkej šelmy na vizuálnu prehliadku,
g) poveriť po dohode s užívateľom poľovného revíru iné osoby kontrolou ulovenej zveri
a vydávaním lístkov o pôvode ulovenej zveri,
h) plniť alebo kontrolovať plnenie ďalších úloh, ktorými ho poverí užívateľ poľovného revíru.
i) Osoba, ktorá bola odvolaná z funkcie poľovníckeho hospodára podľa odseku 6 alebo 7, alebo jej
funkcia zanikla podľa odseku 8 okrem písmena c), je povinná do piatich dní od tejto
skutočnosti odovzdať evidenciu uvedenú v odseku 9 písm. e) a nepoužité značky na
označovanie raticovej zveri a veľkých šeliem užívateľovi poľovného revíru
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Článok XIII
Poľovnícka stráž
(A) Práva a povinnosti člena poľovníckej stráže
1) Člen poľovníckej stráže je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnený
a) vyžadovať od osôb, ktoré sú v poľovnom revíri so strelnou zbraňou alebo iným
predmetom spôsobilým zmocniť sa zveri, ako sú slučky, pasce, siete, luky a kuše,
predloženie poľovného lístka, zbrojného preukazu, preukazu zbrane a povolenia na lov
zveri a dokladu, ktorým môže preukázať svoju totožnosť,
b) zastaviť v poľovnom revíri dopravný prostriedok na vykonanie kontroly osôb a
priestorov dopravného prostriedku, ak je dôvodné podozrenie, že osoby nachádzajúce sa
vo vozidle lovili zver bez povolenia na lov zveri (§ 53) alebo že sa preváža neoprávnene
ulovená zver alebo neoprávnene privlastnená zver, alebo neoprávnene privlastnené
zhody parožia; na tento účel môže požadovať od osôb predloženie dokladu totožnosti,
povolenia na lov zveri alebo zberu parožia zveri (§ 53), dokladu o pôvode zveri a dokladu
oprávňujúceho na jazdu po lesných cestách,
c) obmedziť osobnú slobodu osoby pristihnutej pri neoprávnenom love zveri alebo
bezprostredne po ňom alebo pri ulovenej zveri alebo osoby, ktorá nevie preukázať pôvod
ulovenej zveri (§ 64),
d) odobrať osobám uvedeným v písmenách a) až c) strelnú zbraň alebo iné predmety,
ulovenú alebo prepravovanú zver, zhody parožia a bezodkladne vec oznámiť
Policajnému zboru,
e) požadovať súčinnosť Policajného zboru,
f) usmrtiť v poľovnom revíri voľne sa pohybujúceho psa19) vo vzdialenosti väčšej ako 200
m od najbližšej pozemnej stavby;23a) to sa nevzťahuje na poľovníckeho psa a na psa,
ktorý má nasadený obojok alebo prsný postroj, pričom tieto musia byť vo výraznej farbe
odlišnej od farby jeho srsti,
g) usmrtiť mačku voľne sa pohybujúcu po poľovnom revíri vo vzdialenosti väčšej ako 200
m od najbližšej pozemnej stavby23a); to sa nevzťahuje na mačku, ktorá je viditeľne
označená.
h) Oprávnenie podľa odseku 1 písm. f) a g) môže užívateľ poľovného revíru
povolením na lov zveri preniesť aj na iných držiteľov poľovných lístkov.
i) Člen poľovníckej stráže môže pri plnení úloh použiť tieto donucovacie prostriedky:
-

a) hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b) slzotvorné prostriedky alebo iné paralyzujúce prostriedky,
c) obušok,
d) putá,
e) varovný výstrel.
j)

Donucovacie prostriedky podľa odseku i) písm. b) až d) pre člena poľovníckej

stráže zabezpečuje užívateľ poľovného revíru.
k)

Pred použitím donucovacích prostriedkov je člen poľovníckej stráže povinný
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vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania s
výstrahou, že bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a
výstrahy môže upustiť len, ak je sám napadnutý alebo je ohrozený život alebo zdravie
inej osoby, alebo tomu bránia iné okolnosti.
l)

O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje člen poľovníckej

stráže podľa konkrétnej situácie tak, aby použitý donucovací prostriedok a intenzita
jeho použitia neboli zjavne neprimerané nebezpečnosti útoku.
m)

Člen poľovníckej stráže je oprávnený použiť donucovacie prostriedky podľa

odseku i) písm. a) až c) a e) s cieľom
-

zabrániť úmyselnému porušovaniu tohto zákona,
zaistiť bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku
neupustí, útok bezprostredne hrozí alebo trvá,
obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá kladie aktívny odpor.
n)

Člen poľovníckej stráže je oprávnený použiť putá na spútanie osoby, ktorá

kladie aktívny odpor alebo fyzicky napáda člena poľovníckej stráže alebo osobu, ktorá
vystúpila na jeho podporu, úmyselne koná v rozpore s týmto zákonom, po márnej
výzve, aby od takého konania upustila, a na vzájomné pripútanie osôb.
o)

Člen poľovníckej stráže je oprávnený použiť varovný výstrel, ak osoba, proti

ktorej zakročuje, neuposlúchla jeho výzvu, vyhráža sa poľovníckej stráži alebo
ohrozuje život alebo zdravie poľovníckej stráže alebo inej osoby. Varovný výstrel musí
smerovať do vzduchu a nesmie ním byť nikto ohrozený.
p)

Pri zákroku proti zjavne tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavným

telesným postihnutím a proti osobe mladšej ako 14 rokov je člen poľovníckej stráže
oprávnený použiť z donucovacích prostriedkov len hmaty a chvaty. Ostatné
donucovacie prostriedky je člen poľovníckej stráže oprávnený použiť len vtedy, ak útok
týchto osôb bezprostredne ohrozuje životy a zdravie iných osôb alebo vlastnej osoby
alebo hrozí škoda na zveri a poľovníckych zariadeniach a nebezpečenstvo nemožno
odvrátiť inak.
2) Člen poľovníckej stráže je povinný
-

-

a) vyzvať osoby, aby upustili od protiprávneho konania,
b) pri výkone služby nosiť na viditeľnom mieste služobný odznak a na vyžiadanie sa
preukázať preukazom poľovníckej stráže,
c) kontrolovať dodržiavanie zákazov, postupov a príkazov ustanovených týmto zákonom,
d) vykonať neodkladné opatrenia na odvrátenie vzniku hroziacich škôd v poľovnom
revíri na zveri a na poľovníckych zariadeniach,
e) odovzdať bezodkladne Policajnému zboru odňatú poľovnícku výstroj a výzbroj,
f) oznamovať bezodkladne zistené porušovanie predpisov podľa povahy veci orgánom
činným v trestnom konaní, obvodnému lesnému úradu, komore a užívateľovi poľovného
revíru,
g) oznamovať výsledky vykonanej kontroly poľovníckemu hospodárovi,
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h) pri výkone svojej funkcie spolupracovať s orgánmi ochrany prírody, organizáciami
ochrany prírody, strážou prírody a poľovníckymi organizáciami.
3) Osoba kontrolovaná členom poľovníckej stráže je povinná uposlúchnuť výzvu
poľovníckej stráže a strpieť vykonávané úkony.

článok XIV
Zastupovanie PZ Zázrivá
1.
2.

3.
4.

PZ Zázrivá zastupuje predseda alebo tajomník, ktorí sú štatutárnymi zástupcami PZ,
alebo iný člen PZ poverený výborom, alebo členskou schôdzou PZ.
Všetky dôležité písomnosti, ktorými PZ rozhoduje o závažných záležitostiach a to najmä
o získavaní majetkových alebo užívacích práv, preberanie záväzkov alebo disponovanie
s majetkom PZ a podobne, podpisuje predseda spolu s tajomníkom.
V menej závažných záležitostiach, ktoré nemajú zásadný vplyv na činnost PZ koná a
podpisuje predseda samostatne.
Vo veciach finančných, ako sú úhrady faktúr, vklady a výbery z účtu, hotovostné platby,
platby za prenájom revíru, hotovostné aj bezhotovostné platby za tovar súvisiaci
s činnosťou PZ a podobne, ako aj zastupovanie PZ v peňažnom ústave pri zakladaní,
rušení alebo zmene účtu, koná a podpisuje finančný hospodár samostatne.
článok XV
Zápisnice z rokovaní orgánov

Z rokovaní orgánov PZ a jeho výsledkoch sa robia stručné a výstižné zápisnice, ktoré sa
archivujú. Zápisnice z rokovania členskej schôdze podpisuje predseda PZ alebo iný poverený
člen výboru PZ a dvaja overovatelia. Zápisnice z výboru PZ podpisuje predseda PZ alebo iný
poverený člen výboru PZ. Zápisnice z rokovania členských schôdzí PZ a rovnopisy
výborových schôdzí PZ sa zasielajú do 30 dní odo dňa rokovania na OkO SPZ.
článok XVI
Zánik PZ
1.

PZ zaniká:
a) uznesením členskej schôdze schváleným viac ako polovicou hlasov všetkých členov
PZ, v ktorom je vykonaním likvidácie majetku PZ poverený likvidátor alebo
likvidačná komisia. Uznesenie o zániku PZ nadobudne platnosť a účinnosť dňom,
kedy správu likvidátora (likvidačnej komisie) schváli členská schôdza PZ
nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov PZ
b) rozhodnutím predstavenstva OkO SPZ, ak PZ neplní povinnosti vyplývajúce zo
Stanov SPZ alebo stanov PZ, alebo vyvíja činnosť v rozpore s týmito stanovami.
Proti rozhodnutiu predstavenstva OkO SPZ, ktoré vo veci vynesie prvostupňové
rozhodnutie, môže PZ podať odvolanie na prezídium SPZ do 30 dní od jeho
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doručenia. Riadne podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie vynesené
v odvolacom konaní je konečné a ďalší opravný prostriedok sa proti nemu
nepripúšťa. Likvidáciu majetku vykoná určený likvidátor (likvidačná komisia),
správu o likvidácii majetku schvaľuje orgán, ktorý likvidáciu nariadil.
c) rozhodnutím Okresného úradu, pozemkového a lesného odboru podľa § 38 ods. 3
zákona.
Likvidátor (likvidačná komisia):
a) sústredí peňažné prostriedky PZ na jednom účte a najhospodárnejším spôsobom
odpredá alebo inak zabezpečí ostatný nehnuteľný a hnuteľný majetok,
b) z prípadného výťažku uhradí záväzky PZ, vráti členom PZ celé alebo zostatkové
časti členských podielov,
c) pri zániku PZ sa prípadný likvidačný prebytok rozdelí medzi členov podľa
koeficientu získaného počtom členov a násobkom ročnej dĺžky ich členstva v PZ,
d) úradným spôsobom znehodnotí pečiatky PZ a zabezpečí uloženie spisového
materiálu a písomností účtovnej povahy na OkO SPZ v súlade so skartačným
poriadkom SPZ,
e) správu o vykonaní likvidácie predloží orgánu, ktorý ho likvidáciou poveril a OkO
SPZ, prípadne ďalším zainteresovaným orgánom.
Pri vystúpení alebo vylúčení z organizačnej štruktúry SPZ nemajú PZ nárok na podiel z
majetku OkO SPZ.
článok XVII
Lov zveri a trofeje.
1. Lov úžitkovej i škodlivej zveri, ako aj zvierat škodlivých poľovníctvu môže člen PZ
vykonávať len na základe platného poľovného lístka, povolenia na lov zveri a dokladov
podľa osobitného predpisu, ak tento zákon neustanovuje inak.
2. Každý člen PZ dostane celoročnú povolenku na zber parožia a ak vlastní zbrojný
preukaz typu „D“ aj na lov škodlivej zveri a zvierat škodlivých poľovníctvu.
3. O rozdelení odstrelu úžitkovej zveri rozhoduje členská schôdza PZ na
základe návrhu výboru PZ. Pri prideľovaní odstrelu jednotlivým členom PZ sa
zohľadní ich aktivita pri zabezpečovaní úloh PZ, splnenie si všetkých záväzkov
a povinností vyplývajúcich z členstva v PZ, odstrel zveri v predchádzajúcich sezónach
a životné jubileá členov PZ.
4. Po vykonanom odstrele zveri je strelec povinný ulovenú zver riadne ošetriť, jej ulovenie
bezodkladne oznámiť poľovníckemu hospodárovi, resp. inému poverenému členovi.
Ulovenie zveri vyznačí v knihe návštev revíru. Ak ulovil trofejovú zver, do 24 hodín
predloží neošetrenú trofej na vizuálnu prehliadku poľovníckemu hospodárovi.
5. Po ulovení raticovej zveri alebo veľkej šelmy je strelec alebo sprievodca povinný založiť
pred ďalšou manipuláciou s ulovenou zverou na zver predpísaným spôsobom pridelenú
značku a vyznačiť na značke dátum ulovenia zveri. Vedúci poľovačky označuje diviačiu
zver a veľké šelmy ulovené na spoločnej poľovačke po vyvrhnutí na mieste výradu.
Značkou sa označuje aj každý kus nájdenej raticovej zveri, ktorú možno ešte zužitkovať.
Označenie raticovej zveri značkou spočíva v založení značky v reze vedenom medzi
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lýtkovou kosťou a Achillovou šľachou na ľavej zadnej končatine raticovej zveri a jej
uzamknutí tak, aby sa značka nedala bez poškodenia otvoriť.
6. Pri postrelení zveri je strelec povinný zver bezodkladne dohľadať. Ak sa mu to nepodarí,
je povinný na dohľadávku zabezpečiť poľovne upotrebiteľného psa, prípadne pomoc
ďalšieho člena PZ.Ak je aj potom dohľadávka neúspešná, uvedie túto skutočnosť v knihe
návštev revíru a neodkladne uvedenú skutočnosť nahlásiť hospodárovi združenia.
7. Poľovnícky hosť môže vykonávať právo poľovníctva v revíri PZ len na základe
povolenky, ktorú po schválení žiadosti pozývajúceho výborom PZ vystaví poľovný
hospodár. V povolenke poľovníckeho hosťa môže byť uvedený len ten druh zveri, na
ktorý má povolenku pozývajúci člen PZ. Ak poľovný hosť zver uloví, pozývajúci člen
stráca nárok na lov druhu zveri, ktorú hosť ulovil.
8. Poľovnícky hosť, aj keď má vystavenú povolenie na poľovačku, môže navštevovať revír
len v sprievode pozývajúceho člena.
9. Na spoločné poľovačky je možno pozvať hostí len po predchádzajúcom súhlase výboru
PZ.
10. Po súhlase členskej schôdze môže sa v revíri PZ uskutočniť poplatkový odstrel zveri.
11. Nálezcovi patrí aj trofej z uhynutej zveri, ktorú v revíri nájde. Nález uhynutej zveri (i
holej) je povinný nálezca vyznačiť v knihe návštev revíru a bezodkladne oznámiť
poľovnému hospodárovi.
článok XVIII
Nakladanie s ulovenou zverinou
O rozdelení diviny z raticovej zveri rozhoduje poľovnícky hospodár PZ v súlade
s uznesením členskej schôdze. Strelcovi, ktorý vykoná odstrel v súlade s vydaným
povolením na poľovačku, patrí trofej a poľovnícke právo. Ak sa divina z ulovenej zveri delí,
patrí strelcovi aj koža z ulovenej zveri.
článok XIX
Evidencia návštevy poľovného revíru
Každý, kto sa nachádza v poľovnom revíri so zbraňou určenou na poľovné účely, okrem
účastníka spoločnej poľovačky musí byť pred vstupom do poľovného revíru zapísaný v knihe
návštev poľovného revíru (ďalej len „kniha návštev“).
1) Člen poľovníckej stráže, ktorý v poľovnom revíri vykonáva ochranu a kontrolu, sa do
knihy návštev nezapisuje, ak vstup do revíru vopred oznámi poľovníckemu
hospodárovi.
2) Knihu návštev zakladá a za jej vedenie zodpovedá užívateľ poľovného revíru. Za
správnosť údajov v nej uvedených zodpovedá ten, kto zápis vykonal alebo mal povinnosť
vykonať.
3) Člen PZ je povinný každú návštevu revíru so zbraňou vyznačiť v knihe návštev
revíru.
V knihe vyznačí tieto údaje:
a) Dátum a čas príchodu a odchodu z revíru, meno poľovníka
b) lokalitu, kde bude poľovať,
c) ulovenie či postrelenie zveri, jej druh, pohlavie, počet, číslo použitej značky
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d) vystrelené a počuté rany,
e) nález uhynutej zveri,
f) poškodenie, zničenie, resp. nenaplnenie poľovníckych zariadení,
g) ostatné závažné okolnosti.
4) Pri nočnej poľovačke na diviakov okrem presnej lokality musí uviesť i čas návratu
z postriežky. Pri nočnom pohybe v revíri je povinný používať baterku.
5) Člen PZ nesmie ísť do lokality, kde už je pred ním zapísaný iný člen bez jeho
vedomia.
6) Poľovníckeho hosťa do knihy návštev zapisuje pozývajúci člen, ten aj zodpovedá
za to, že hosť sa bude zdržiavať len v uvedenej lokalite.

článok XX
Brigádnická činnosť, výstavba, prevádzka a údržba poľovníckych zariadení
1. Poľovnícke zariadenia trvalého charakteru je možné v revíri budovať len v súlade s
plánom poľovníckeho hospodárenia schváleného členskou schôdzou PZ.
2. Výbor PZ organizuje brigádnickú činnosť najmä:
a) na výrobu krmív, ich prepravu a skladovanie
b) na budovanie a údržbu poľovníckych zariadení a pozemkov,
c) na údržbu a prevádzku poľovníckej chaty PZ,
d) na organizovanie kultúrno-spoločenských a streleckých podujatí.
3. Brigády sú organizované spoločne alebo individuálne podľa rozhodnutia výboru.
4. Každý člen PZ sa musí zúčastniť prác na výrobe a zabezpečovaní krmiva pre zver.
5. Na brigádu môže člen za seba vyslať primeranú náhradu.
6. V ojedinelých prípadoch podľa potreby výbor PZ môže súhlasiť s individuálnym
odpracovaním brigády, pričom stanoví brigádnikovi konkrétnu úlohu.
7. Stanovenie počtu brigád schváli členská schôdza na návrh brigádnického referenta
a výboru PZ. Evidenciu brigád vedie brigádnický referent. Účasť členov na brigáde
bude zaevidovaná na prezenčnej listine, ktorú na znak súhlasu podpíše každý člen,
ktorý sa na brigáde zúčastnil. Uzávierku prehľadu odpracovaných brigád podpisujú na
znamenie správnosti predseda PZ, kontrolór a brigádnický referent.
8. Za neodpracovanie predpísaného počtu brigád je člen povinný uhradiť do pokladne PZ
za každý neodpracovaný deň členskou schôdzou stanovenú finančnú náhradu.
Neodpracovanie brigád môže byť naviac postihnuté vylúčením člena z odmeňovania
v danom období.
9. Výbor alebo členská schôdza môže uznať do odpracovaných dní aj individuálnu činnosť
a aktivitu člena v prospech PZ, alebo reprezentáciu PZ na kultúrno-spoločenských
podujatiach.
článok XXI
Kynológia
1. Výbor PZ zabezpečuje dodržiavanie predpísaného počtu poľovne upotrebiteľných psov.
2. Na spoločných poľovačkách sa používajú upotrebiteľné psy v zmysle zákona č.
274/2009 Z. z. o poľovníctve a poľovníckeho poriadku SPZ.
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3. Výšku výživného resp. iné náhrady a úľavy za poľovne upotrebiteľného psa a psa v
príprave schvaľuje členská schôdza PZ.
4. Ak držiteľ nepredvedie poľovného psa na skúšky poľovnej upotrebiteľnosti do 2 rokov,
stráca nárok na náhrady a úľavy za psa v ďalších rokoch.
5. Pri väčšom počte poľovne upotrebiteľných psov v majetku členov PZ si výbor
PZ vyhradzuje právo výberu pre započítanie do stavu psov PZ. To znamená, že ak psy
so skúškami poľovnej upotrebiteľnosti neodvádzajú dostatočné výkony, PZ ich nemusí
zobrať do evidencie. V takom prípade neprislúcha majiteľovi psa stanovená náhrada.
článok XXII
Odmeny
Členská schôdza PZ môže rozhodnúť o udelení odmien členom PZ:
a) pri významných životných jubileách a výročiach členov PZ.
b) za mimoriadne úsilie vynaložené v prospech PZ
c) pri ukončení členstva v PZ
IV. časť – VOLEBNÝ PORIADOK
článok XXIII
Voľby do orgánov PZ
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Voľby do orgánov PZ sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného
práva tajným hlasovaním. (Všeobecné, rovné a priame volebné právo s tajným
hlasovaním garantuje Ústava SR v čl. 30, ods. 3).
Členská schôdza volí členov výboru jednotlivo do konkrétnych funkcii.
Neúspešný(í) kandidát(i) na konkrétnu funkciu môže kandidovať na ostatné funkcie vo
výbore PZ
Za poľovníckeho hospodára môže byť zvolený len občanom SR s platným poľovným
lístkom a zbrojným preukazom, ktorý preukáže, že najmenej 5 rokov nepretržite vykonáva
právo poľovníctva a spĺňa podmienky uvedené v článku XII bod 1. stanov PZ.
Za člena výboru a kontrolóra PZ môže byť zvolený každý člen PZ, ktorý najneskôr v deň
volieb dovŕšil 21 rokov veku a je odborne spôsobilý vykonávať funkciu, na ktorú
kandiduje,
Za predsedu PZ Zázrivá môže byť zvolený každý člen PZ, ktorý najneskôr v deň
volieb dovŕši vek 25 rokov a je odborne spôsobilý zastupovať PZ vo vzťahu k štátnym
a samosprávnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.
Členská schôdza PZ volí nadpolovičnou väčšinou všetkých členov na päťročné funkčné
obdobie predsedu PZ, poľovníckeho hospodára, ďalších členov výboru PZ do konkrétnych
funkcií vo výbore PZ, kontrolóra PZ , prijíma nových členov PZ a schvaľuje čakateľa na
členstvo v PZ a schvaľuje a odvoláva zástupcu PZ do rady OkO SPZ.
Funkčné obdobie výboru a kontrolóra je päťročné. Začína a končí sa v roku, kedy sa koná
snem SPZ. V prípade mimoriadneho snemu SPZ sa funkčné obdobie výboru a DR PZ
končí v roku, v ktorom sa mimoriadny snem uskutoční. Ak sa voľby výboru a DR PZ
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uskutočnia v priebehu funkčného obdobia ústredia SPZ, mandát zvolených funkcionárov
trvá len do roku, v ktorom sa uskutoční snem SPZ.
9. Voľby do orgánov PZ riadi volebná komisia schválená nadpolovičnou väčšinou všetkých
členov PZ
10. Členom volebnej komisie nemôže byť kandidát na funkciu predsedu, poľovníckeho
hospodára a člena výboru PZ.
11. Členovia volebnej komisie si zvolia svojho predsedu a zapisovateľa volebnej komisie, ktorý
zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom
volieb výboru a kontrolóra PZ

V. časť - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
článok XXIV
1.
2.
3.

Stanovy PZ Zázrivá boli schválené v súlade so Stanovami SPZ § 4, ods. 18 členskou
schôdzou PZ dňa 18.5.2014 a nasledujúcim dňom nadobudli aj účinnosť.
Schválením týchto Stanov strácajú platnosť Stanovy a Vnútorný poľovnícky
organizačný a rokovací poriadok schválené 27.11.1999 a ich dodatky.
Podrobné rozpracovanie činnosti PZ Zázrivá bude uvedené v domácom pracovnom
poriadku, ktorý môže byť priebežne upravovaný na ktorejkoľvek členskej schôdzi bez
potreby vyjadrenia sa orgánov štátnej správy. Prevádzkový poriadok PZ schvaľuje
členská schôdza PZ nadpolovičnou väčšinou všetkých členov.

V Zázrivej dňa: 18.5.2014

.........................................
predseda PZ

..........................................
tajomník PZ
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článok XXV
Podpísanie Stanov PZ Zázrivá
Svojím podpisom vyjadrujem súhlas s ich obsahom v tomto znení a zaväzujem sa, že budem
usmerňovať svoje konanie a správanie pri výkone práva poľovníctva v súlade s ich obsahom.
Priezvisko a Meno

Adresa

Borončo Ján

Zázrivá, Stred 87

Fašánok Ján

Zázrivá, Stred 344

Fašánok Stanislav

Zázrivá, Plešivá 23

Fašánok Štefan

Zázrivá, Plešivá 23

Godiš Karol

Zázrivá, Stred 248

Hertel Jozef

Zázrivá, Plešivá 36

Chudaš Albín

Zázrivá, Havrania 34

Chudaš Miroslav

Zázrivá, Havrania 34

Jurčík Ján

Zázrivá, Havrania 124

Karcol Marián Ing.

Zázrivá, Havrania 143

Kazárik Jozef Mgr.

Zázrivá, Stred 335

Kazárik Stanislav

Zázrivá, Dolina 3

Kralčák Peter

Zázrivá, Plešivá 117

Kocúr Jaroslav JUDr.

Novoť 777

Krška Gustáv

Zázrivá, Stred 314

Krška Ján

Zázrivá, Kozinská 44

Krška Jozef

Zázrivá, Dolina 129

Majdiš Ján Mgr.

Zázrivá, Stred 115

Mališ Rudolf Ing.

Párnica 281

Matúš Jozef

Zázrivá, Stred 362

Mäsiar Slavomír ml.

Zázrivá, Stred 31

Mäsiar Slavomír st.

Zázrivá, Stred 31

Mních Matúš JUDr.

Zázrivá, Havrania 37

Nezník Ján

D.Kubín,Mierová 1971/10

Ondruš Vladimír

Zázrivá, Havrania 125

Pazdera Anton

Zázrivá, Dolina 43

Pazdera Pavol ml.

Zázrivá, Havrania 49

Pazdera Pavol st.

Zázrivá, Havrania 46

Pečit Ján

Zázrivá, Stred 23

Pollák Milan

Zázrivá, Dolina 11

Prílepková Viera

Zázrivá, Havrania 5

Skubeň Cyril

Zázrivá, Stred 373

Dátum
podpisu

Dátum
odchodu
z PZ

Podpis člena
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Adresa

Skubeň Marián

Zázrivá, Ráztoky 48

Smolka Miloš

Zázrivá, Stred 310

Štefanica Ján Ing.

Dolný Kubín, Hanuliaka 31

Štefanica Jozef Ing.

Dolný Kubín, Hanuliaka 31

Štyrák Peter

Zázrivá, Stred 160

Ţúbor Ján

Zázrivá, Stred 307

Ţúbor Pavol

Okruţna 2057/11 D.Kubín
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Dátum
odchodu
z PZ

Podpis člena
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Okresný úrad Dolný Kubín, pozemkový a lesný odbor vzal zmenu stanov na vedomie dňa
............................. pod číslom spisu.................................. .
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