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Prvá časť

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Názov a poslanie

1. Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke 
združenie „MIER“ Nitrianska Blatnica (ďalej 
len „PZ MIER“) 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. 

2. PZ MIER 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.

3. PZ MIER 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.

4. PZ MIER 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.

5. PZ MIER činnosť vyvíja a uskutočňuje 
prostredníctvom svojich orgánov, pra-
covných skupín ako aj prostredníctvom 
svojich členov.

6. PZ MIER má vlastnú právnu subjektivitu 
a koná vo svojom mene.

§ 2
Pôsobnosť a sídlo

 PZ vykonáva svoju činnosť v katastrálnych 
územiach obcí Nitrianska Blatnica, Krtovce, 
Lipovník a Vozokany. Sídlo PZ je na č. 479 
Nitrianska Blatnica 956 05.

§ 3
Členstvo v PZ MIER

1. Členom PZ MIER môže byť len člen SPZ 
s platným poľovným lístkom.

2. Členov do PZ MIER prijíma členská 
schôdza PZ nadpolovičnou väčšinou hlasov 
všetkých členov na základe písomnej 
žiadosti z radov čakateľov na členstvo 
v PZ. O tom, kto z uchádzačov o členstvo 
v PZ bude zaradený do pozície čakateľa na 
členstvo v PZ, rozhodne členská schôdza 
PZ.
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3. Členstvo v PZ MIER nadobúda platnosť 
prijatím, účinnosť podpísaním stanov PZ 
po predchádzajúcom zaplatení členského 
vkladu v sume 20,-€ a vstupného príspevku 
v sume rovnajúcej sa členskému podielu PZ 
k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho 
roka; PZ nemôže prijatému členovi odoprieť 
podpísanie stanov a uhradenie členského 
vkladu a podielu. Členský podiel a vstupný 
príspevok musí byť zaplatený do 15 dní od 
prijatia člena členskou schôdzou.

4. Podľa terajšej výmery revíru má PZ MIER 
50 členov. Prijímanie nových členov 
sa uskutoční, až keď členská základňa 
poklesne pod tento počet. 

5. Pri vzdaní sa člena členstva v PZ MIER 
na základe jeho žiadosti, môže členská 
schôdza mimo poradia čakateľov 
na členstvo prijať za člena jeho príbuzného 
v pokolení priamom, ktorý má v PZ žiadosť 
o členstvo. Aj v takomto prípade platia 
ustanovenia bodu 3 tohto paragrafu.

6. Členstvo v PZ MIER 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 riadnych alebo účelových 

členských príspevkov v stanovenej 
lehote,

g) právoplatným rozhodnutím o odňatí 
poľovného lístku. 

7. Členovi, ktorému členstvo v PZ MIER 
zaniklo, sa vráti členský podiel alebo 
jeho zostatková hodnota. Prípadnú výšku 
majetkového podielu členovi, ktorému 
členstvo v PZ zaniklo určí členská schôdza. 
Obidva podiely sú splatné až po schválení 
ročných hospodárskych výsledkov 
a odrátaní pohľadávok, ktoré PZ voči 
členovi má.

§ 4
Práva a povinnosti členov PZ MIER

1. Člen PZ MIER má právo:
a) zúčastňovať sa rokovania a rozho-

dovania 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 členský podiel a členské 

príspevky v čiastke a termíne stano-
venom orgánmi PZ,

b) podieľať sa na činnosti, správe 
a hospodárení s majetkom PZ,

c) dodržiavať stanovy a ostatné interné 
predpisy PZ,

d) plniť rozhodnutia orgánov PZ,
e) nahradiť PZ škodu, za vznik ktorej 

zodpovedá.

§ 5
Orgány PZ MIER

Orgánmi PZ MIER sú:
a) členská schôdza PZ,
b) výbor PZ,
c) dozorná rada PZ.

§ 6
Členská schôdza PZ MIER

1. Členská schôdza PZ MIER je najvyšším 
orgánom PZ. Schádza sa podľa potreby, 
najmenej 2 razy do roka, z toho raz za rok, 
spravidla do konca februára ako výročná.

2. Členskú schôdzu PZ zvoláva výbor 
PZ podľa plánu schváleného členskou 
schôdzou alebo podľa aktuálnej potreby, 
a to písomne s uvedením navrhovaného 
programu aspoň 8 dní vopred. Výbor PZ 
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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.

3. Členská schôdza PZ rozhoduje o všetkých 
závažných záležitostiach PZ, najmä
a) zmene stanov PZ,
b) volí na päťročné funkčné obdobie 

predsedu PZ, poľovníckeho hospo-
dára, ďalších členov výboru PZ do 
konkrétnych funkcií vo výbore PZ 
a dozornú radu 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) na základe návrhu výboru PZ rozhoduje 
o zaradení čakateľov na členstvo v PZ, 
o prijatí člena PZ alebo jeho vylúčení 
v odvolacom konaní,

f) o stanovení výšky členských 
podielov, riadnych alebo účelových 
členských príspevkov,

g) o návrhu na ustanovenie poľovníckej 
stráže, resp. o návrhu na jeho 
odvolanie,

h) o sťažnostiach alebo odvolaniach 
členov proti rozhodnutiam výboru PZ 
alebo dozornej rady PZ,

i) o zrušení PZ; toto uznesenie musí 
bezodkladne oznámiť predstavenstvu 
OkO SPZ, orgánom štátnej správy, 
vlastníkovi (užívateľovi poľovných 
pozemkov), s ktorými má uzatvorenú 
zmluvu o nájme výkonu práva 
poľovníctva,

j) o schválení správy výboru PZ, o jeho 

činnosti a vykonaných opatreniach 
medzi členskými schôdzami PZ,

k) o výpovedi alebo dohode o zrušení 
zmluvy o nájme výkonu práva 
poľovníctva,

l) o odvolaniach proti rozhodnutiam 
výboru PZ o uložení kárneho opatrenia,

m) 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,

n) o použití výnosu hospodárenia alebo 
úhrade straty za uplynulý rok,

o) o schválení plánu činnosti PZ na 
kalendárny rok, prípadne dlhšie 
obdobie.

4. 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 dozornej rady 
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 členských podielov,
e) schválenie uznesení výročnej členskej 

schôdze.
5. Súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých čle-

nov PZ je potrebný na platnosť rozhodnutia o:
a) zmene stanov PZ,
b) voľbe a odvolaní členov orgánov PZ,
c) prijímaní členov PZ a v odvolacom 

konaní o vylučovaní členov PZ,
d) zamietnutí odvolania proti kárnemu 

rozhodnutiu vynesenému výborom PZ,
e) určení členského podielu a členských 
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príspevkov 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.

§ 7
Výbor PZ MIER

1. Výkonným orgánom PZ MIER je výbor PZ, 
ktorý:
a) spravuje záležitosti PZ v období medzi 

členskými schôdzami, zabezpečuje 
plnenie uznesení členských schôdzí PZ 
a rozhoduje o všetkých záležitostiach, 
ktoré nie sú výslovne vyhradené iným 
orgánom PZ,

b) zodpovedá za dodržiavanie poľov-
níckej, hospodárskej, fi nančnej a orga-
nizačnej disciplíny PZ,

c) v kárnom konaní ukladá členom PZ 
kárne 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 a ďalších členov. 
Počet členov výboru PZ určuje členská 
schôdza PZ. V prípade zníženia počtu 
členov možno jednotlivé funkcie spojiť. 
Navzájom však nemožno spájať funkcie 
predsedu, tajomníka, poľovníckeho hospo-
dára a fi nančného hospodára. Poľovnícky 
hospodár môže funkciu vykonávať až po 
schválení orgánom štátnej správy. Schôdze 

výboru zvoláva písomne predseda PZ 
alebo iný poverený člen výboru aspoň 5 dní 
vopred, pričom pozýva i predsedu dozornej 
rady PZ, ktorý má pri rozhodovaní len 
poradný hlas. V neodkladných prípadoch 
je možné schôdzu výboru zvolať i pred 
stanovenou lehotou.

3. Predseda PZ musí najneskôr do 5 dní 
zvolať schôdzu výboru PZ, ak o to požiada 
aspoň 1/3 členov PZ, dozorná rada, vyššie 
orgány SPZ alebo orgán štátnej správy. Ak 
do tejto lehoty schôdzu nezvolá, zvolá ju na 
základe podnetu navrhovateľa predseda 
s tajomníkom OkO SPZ v zmysle § 28 ods. 
4 Stanov SPZ.

§ 8
Dozorná rada PZ MIER

1. Dozorná rada PZ MIER 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.

2. Dozornú radu PZ volí a počet jej členov 
určuje členská schôdza PZ. Členstvo 
v dozornej rade PZ je nezlúčiteľné s člen-
stvom vo výbore PZ.

3. Dozorná rada PZ kontroluje činnosť 
a hospodárenie PZ a jeho orgánov, najmä 
plnenie plánu poľovníckeho a fi nančného 
hospodárenia, plnenie zmluvných zá-
väzkov, dodržiavanie zákonnosti a uzne-
sení členských schôdzí PZ a vyšších 
orgánov SPZ.

4. 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.
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§ 9
Zastupovanie PZ MIER

 PZ MIER zastupuje predseda alebo 
tajomník alebo iný člen PZ poverený výborom 
alebo členskou schôdzou PZ.

§ 10
Zápisnice o rokovaní orgánov

 O 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 a 
zápisnice z výboru PZ podpisuje predseda PZ 
alebo iný poverený člen výboru PZ. Zápisnice 
z dozornej rady PZ podpisuje jej predseda. 
Zápisnice z rokovania členských schôdzí PZ 
a rovnopisy správ dozorných rád PZ sa 
zasielajú do 30 dní odo dňa rokovania i OkO 
SPZ.

Druhá časť
DISCIPLINÁRNY PORIADOK

§ 11
Členská disciplína

1. Členovi PZ MIER, 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 5 rokov,

c) zníženie podielu na výsledku hospo-
dárenia PZ za bežný rok na dobu 1 až 
5 rokov,

d) vylúčenie z PZ.
2. Vylúčiť z PZ možno len člena, ktorý 

hrubo, alebo opätovne do piatich rokov od 
predchádzajúceho právoplatného kárneho 
opatrenia uloženého PZ 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.

3. Rozhodnutie výboru PZ o uložení kárneho 
opatrenia a rozhodnutie členskej schôdze 
o odvolaní 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.

4. Písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení 
kárneho opatrenia sa zasiela doporučeným 
listom alebo sa odovzdá osobne proti 
podpisu stíhanému. Za doručené sa po-
važuje aj rozhodnutie vrátené poštou 
ako nedoručiteľné, ak nebolo možné 
stíhaného na uvedenej adrese zistiť, ak 
stíhaný zmenil svoj pobyt a zmenu adresy 
nenahlásil príslušnej OkO alebo RgO SPZ 
a doposlanie nie je možné alebo poštovými 
podmienkami nie je dovolené, ak pí-
somnosť nebola vyzdvihnutá v určenej 
lehote alebo stíhaný odmietol zásielku 
prevziať. Za deň doručenia sa považuje 
deň vrátenia písomnosti výboru PZ. 

5. 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 
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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. 

6. 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 odvolaní 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.

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 
odseku 4.

8. Po uplynutí polovice kárnych opatrení 
uložených podľa § 20 ods. 1 písm. b) 
a c), 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.

Tretia časť
ORGANIZAČNO-PREVÁDZKOVÝ 

PORIADOK

§ 12
Úlohy PZ MIER

1. Základnou úlohou PZ MIER je plánovitý 
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chov, zušľachťovanie, ochrana a lov zveri 
v poľovnom revíri, jej hospodárske využitie 
a ochrana životného prostredia zveri. Pri 
plnení tejto úlohy PZ:
a) vypracováva plán 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 les-
ných 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.

2. Zabezpečuje hospodárne využitie a fyzickú 
a právnu ochranu svojho i zvereného 
majetku, s ktorým hospodári.

3. Výchovne pôsobí na svojich členov a stará 
sa o ich odborný rast.

4. Pri plnení svojich úloh spolupracuje 
s vlastníkmi a užívateľmi poľovných po-
zemkov.

5. Propaguje poľovníctvo a ochranu prírody 
medzi verejnosťou, najmä mládežou, 
prípadne vykonáva iné činnosti, ktoré 
prispievajú k zveľadeniu poľovníctva.

§ 13
Hospodárenie PZ MIER

1. PZ MIER 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.

2. Majetok PZ MIER tvoria:
a) členské podiely,
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.

3. Členské podiely nie sú vo vlastníctve PZ, 
sú len zverenými prostriedkami členov, 
ktorými PZ môže disponovať len v prí-
pade, že nemá k dispozícii iné fi nančné 
prostriedky a k ich použitiu dá súhlas 
členská schôdza PZ. Pri zániku členstva 
v PZ sa členské podiely alebo ich 
zostatková hodnota vracajú členom alebo 
dedičom.

4. PZ vytvára podmienky pre samo-
fi nancovanie. Pre hmotnú zainteresovanosť 
členov schvaľuje vlastné pravidlá v nad-
väznosti na všeobecne záväzné právne 
normy.

5. 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 zria-
dených fondov za účelom zveľadenia 
poľovníctva a zabezpečenia činnosti 
SPZ. Výšku odvodov do týchto fondov 
určí rada SPZ alebo rada OkO SPZ.
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§ 14
Lov zveri, trofeje a zhody

1. Lov úžitkovej i škodlivej zveri, ako aj zvierat 
škodlivých poľovníctvu, zber zhodov 
parožia možno vykonávať len na základe 
povolenky na poľovačku.

2. Každý člen PZ obdrží celoročnú povolenku 
na lov škodlivej zveri, zvierat škodlivých 
poľovníctvu a zber zhodov parožia.

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, 
odstrel zveri v predchádzajúcich sezónach 
a životné jubileá členov PZ. 

4. Po vykonanom odstrele zveri je strelec 
povinný ulovenú zver riadne ošetriť a túto 
dopraviť na určené miesto, jej ulovenie 
bezodkladne oznámiť poľovnému 
hospodárovi, resp. inému poverenému 
členovi, ktorý rozhodne, ako naložiť 
s divinou. Ulovenie zveri vyznačí v knihe 
návštev revíru. Ak ulovil trofejovú zver, 
do 24 hodín predloží neošetrenú trofej 
na vizuálnu prehliadku poľovnému 
hospodárovi.

5. Každý kus ulovenej zveri jelenej, srnčej 
a diviačej (ďalej len „raticová zver“) sa na 
účely kontroly raticovej zveri a preukázania 
pôvodu označuje značkou, ktorej 
konštrukcia vylučuje viacnásobné použitie. 
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 
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. 

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, pričom majú prednosť hostia 
s poľovne upotrebiteľnými psami. 

10. Po súhlase členskej schôdze môže sa 
v revíri PZ uskutočniť poplatkový odstrel 
zveri.

11. Zhody parožia patria nálezcovi, členovi PZ. 
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. 

§ 15
Nakladanie s ulovenou zverinou

1. O rozdelení diviny z raticovej zveri v súlade 
s uznesením členskej schôdze rozhoduje 
poľovnícky hospodár PZ. Strelcovi, ktorý 
vykoná odstrel v súlade s vydaným 
povolením na poľovačku, patrí trofej, 
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poľovnícke právo a 1 kus individuálne 
ulovenej diviačej zveri (diviača do 25 kg po 
vyvrhnutí) za rok. Ak sa divina z ulovenej 
zveri delí, patrí strelcovi aj koža z ulovenej 
zveri. Strelcovi ďalej patrí zástrelné 
a výsekovné:
a) 2 kg diviny z jelenej zveri a diviaka,
b) 1 kg diviny zo srnčej zveri a diviačaťa.

2. Zver určenú na dodávku je strelec povinný 
dopraviť do určeného výkupného strediska. 
Náklady vzniknuté s odvozom diviny sa mu 
hradia podľa pokynov pre hospodárenie 
PZ.

§ 16
Evidencia dochádzky do revíru

1. 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, 
b) lokalitu, kde bude poľovať, 
c) ulovenie či postrelenie zveri,
d) vystrelené a počuté rany,
e) nález uhynutej zveri,
f) poškodenie, zničenie, resp. nena-

plnenie poľovníckych zariadení,
g) ostatné závažné okolnosti.

2. Pri nočnej poľovačke na diviakov okrem 
presnej lokality musí uviesť i čas návratu 
z postriežky. Pri nočnom pohybe v revíri je 
povinný používať baterku. 

3. Člen PZ nesmie ísť do lokality, kde už je 
pred ním zapísaný iný člen. 

4. Poľovníckeho hosťa do knihy návštev 
zapisuje pozývajúci člen, ten aj zodpovedá 
za to, že hosť sa bude zdržiavať len 
v uvedenej lokalite. 

§ 17
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. Vzhľadom na počet členov členská 
schôdza schvaľuje rozdelenie členov do 
skupín na čele s vedúcim. 

3. Výbor PZ organizuje brigádnickú činnosť 
najmä:
a) na výrobu krmív, 
b) na budovanie a údržbu poľovníckych 

zariadení a pozemkov, 
c) na údržbu a prevádzku poľovníckych 

chát, skladu krmovín, strelnice a zver-
níka PZ,

d) pre jednotlivé obce Nitriansku Blatnicu, 
Lipovník, Vozokany, Krtovce, 

e) pre Lesy SR,
f) pre urbárske spoločnosti, spolok 

„Lipoles“,
g) pre Poľnohospodárske družstvo 

Nitrianska Blatnica,
h) na organizovanie kultúrno-spolo-

čenských a streleckých podujatí. 
4. Brigády sú organizované spoločne alebo 

individuálne podľa rozhodnutia výboru. 

5. Každý člen PZ sa musí zúčastniť prác na 
výrobe a zabezpečovaní krmiva pre zver. 

6. Na brigádu môže člen za seba vyslať 
primeranú náhradu. 

7. Členovia PZ, ktorí sú poverení sta-
rostlivosťou o zverník, strelnicu a me-
chanizmy PZ majú túto činnosť započítanú 
ako brigádnickú.

8. .V ojedinelých prípadoch podľa potreby 
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výbor PZ môže súhlasiť s individuálnym 
odpracovaním brigády, pričom stanoví 
brigádnikovi konkrétnu úlohu. 

9. Výbor PZ predloží vždy začiatkom roku 
členskej schôdzi návrh na minimálny počet 
brigádnických hodín, ktoré má odpracovať 
jednotlivý člen. Pri neodpracovaní týchto 
hodín, člen PZ je povinný tieto uhradiť 
fi nančnou čiastkou, ktorá sa rovná 
priemernej hodinovej mzde v národnom 
hospodárstve v predchádzajúcom roku za 
každú brigádnickú hodinu. 

10. Starší členovia a členovia so zdravotným 
postihnutím môžu požiadať o oslobodenie 
od niektorých činností. Člen so ZP 
preukazuje invaliditu a percentuálnu 
mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať 
pracovnú činnosť rozhodnutím Sociálnej 
poisťovne. Členovia od 65 do 70 rokov 
musia odpracovať 50 % stanoveného 
počtu brigádnických hodín, členovia nad 70 
rokov a členky sú od brigádnických činností 
oslobodení. 

11. Do počtu odpracovaných hodín sa zarátava 
aj :
a) vykonávanie funkcií v PZ,
b) vykonávanie funkcie vo vyšších orgá-

noch SPZ a kluboch,
c) poľovnícka stráž, predvedenie psa 

v majetku PZ na skúškach poľovnej 
upotrebiteľnosti,

d) reprezentácia PZ schválená v Pláne 
činnosti PZ.

§ 18
Kynológia

1. Výbor PZ zabezpečuje dodržiavanie 
predpísaného počtu poľovne upo-
trebiteľných psov.

2. Na spoločných poľovačkách sa použí-
vajú upotrebiteľné psy v zmysle zá-

kona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve 
a poľovníckeho poriadku SPZ. 

3. Výšku výživného za psa schvaľuje členská 
schôdza PZ. 

4. Ak držiteľ nepredvedie poľovného psa na 
skúšky poľovnej upotrebiteľnosti do 2 rokov, 
stráca nárok na vyplácanie výživného 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 odmena.

6. Za účasť psa na spoločnej poľovačke má 
držiteľ psa nárok na jeden kus malej zveri. 

Štvrtá časť
VOLEBNÝ PORIADOK  

§ 19
Voľby do orgánov PZ

 Voľby do orgánov PZ (výbor, DR) 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).

1. Každý člen PZ má právo voliť a byť volený 
do orgánov PZ (§ 13 Stanov SPZ).

2. a/ Za člena výboru a DR PZ môže byť 
zvolený každý člen PZ MIER Nitrianska 
Blatnica, ktorý najneskôr v deň volieb 
dovŕšil 21 rokov veku a je odborne spôsobilý 
vykonávať funkciu, na ktorú kandiduje,

 b/ za predsedu PZ MIER Nitrianska 
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Blatnica 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,

 c/ za poľovníckeho hospodára môže byť 
zvolený každý člen PZ, ktorý úspešne 
absolvoval skúšku poľovníckych 
hospodárov, vyššiu odbornú skúšku 
z poľovníctva, odbornú lesnícku 
školu najmenej na úrovni lesníckych 
majstrovských škôl a ten, ktorý preukáže 
poľovnícku skúšku pre odborných lesných 
hospodárov, alebo ustanovovaciu skúšku, 
alebo lesnícku skúšku.

3. 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, dozornú radu PZ a volí a odvoláva 
zástupcu PZ do rady OkO SPZ. 

4. Funkčné obdobie výboru a DR PZ 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 uskutočnia v priebehu 
funkčného obdobia ústredia SPZ, mandát 
zvolených funkcionárov trvá len do roku, 
v ktorom sa uskutoční snem SPZ.

5. a/ Voľby do orgánov PZ riadi volebná 
komisia pozostávajúca zo zástupcov 
pracovných skupín a zástupcu DR (1. sk. 
– 1 člen, 2. sk. – 1 člen, 3. sk. – 2 členovia, 
DR – 1 člen),

 b/ členom volebnej komisie nemôže byť 
kandidát na funkciu predsedu, PH a člena 
výboru PZ,

 c/ 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 DR PZ. 

6. a/ Kandidátne listiny pre voľby do výboru 
a DR PZ podávajú volebnej komisii 
najneskôr 2 dni predo dňom volieb 
pracovné skupiny, výbor PZ, DR PZ 
a členovia PZ, ktorí sa rozhodli kandidovať 
na funkcie vo výbore alebo v DR PZ,

 b/ kandidátna listina musí obsahovať meno 
a priezvisko kandidáta, jeho vlastnoručný 
podpis, že súhlasí s kandidatúrou, prehľad 
a označenie funkcie, na ktorú kandiduje do 
výboru alebo DR PZ,

 c/ neúspešný(í) kandidát(i) na funkciu 
predsedu alebo poľovníckeho hospodára 
môže(u) kandidovať na ostatné funkcie vo 
výbore alebo v DR PZ.

Piata časť
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 20
Odmeny

 Členská schôdza PZ môže rozhodnúť 
o udelení odmien členom PZ:

a) pri významných životných jubileách 
členov PZ a výročiach PZ,

b) za mimoriadne úsilie vynaložené 
v prospech PZ,

c) pri ukončení členstva v PZ.
§ 21

Zánik PZ
1. PZ zaniká

a) uznesením členskej schôdze schvá-
leným viac ako polovicou hlasov 
všetkých členov PZ, v ktorom je 
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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 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.

2. Likvidátor (likvidačná komisia):
a) sústredí peňažné prostriedky PZ na 

jednom účte a najhospodárnejším 
spôsobom odpredá alebo inak 
zabezpečí ostatný nehnuteľný a hnu-
teľný 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,

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.

3. Pri vystúpení alebo vylúčení z organizačnej 
štruktúry SPZ nemá PZ nárok na podiel 
z majetku OkO SPZ.

 Tieto stanovy sú záväzné pre všetkých 
členov PZ MIER, ich porušenie sa považuje za 
porušenie členskej disciplíny. 

  Zmeny Stanov PZ MIER Nitrianska 
Blatnica schválila členská schôdza PZ MER 
dňa 23.01.2010. Toto úplné znenie bolo 
vypracované v súlade s novelizovaným 
znením Stanov SPZ, ktoré schválila rada 
SPZ uznesením č. 30/2009 dňa 07.11.2009 
a Organizačným a rokovacím poriadkom SPZ. 

  Stanovy nadobúdajú účinnosť od 01. 02. 
2010.

Elemír J a n č o v i č v. r. 
predseda PZ MIER

Mgr. Michal T o m a n v. r.
tajomník PZ MIER
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