POĽOVNÍCKY PORIADOK OBCE PONIKY
Článok I.
Úvodné ustanovenia
Zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja poľovnícka vyžaduje dôslednú organizáciu
poľovníctva, odbornú úroveň všetkých zúčastnených zložiek a hlavne dobré morálne
vlastnosti vykonávateľov práva poľovníctva.
Poľovnícky poriadok Obce Poniky (ďalej len „obec“) stanovuje práva a povinnosti na úseku
poľovníckej činnosti v poľovnom revíri uznanom rozhodnutím Lesného úradu v Banskej
Bystrici č. Poľov. 229/33/1994 zo dňa 26.7.1994 o celkovej výmere 4729,72 ha.
Hlavné ciele obce Poniky v poľovníctve sú:
1. Zachovávanie, zveľaďovanie, ochrana a optimálne využívanie genofondu zveri ako
prírodného bohatstva.
2. Cieľavedomé skvalitňovanie trofejovej a chovnej hodnoty poľovnej zveri a zachovávanie jej
genofondu.
3. Zabezpečenie ekologickej rovnováhy medzi zverou a jej životným prostredím najmä
reguláciou početných stavov pri súlade záujmov lesného hospodárstva, poľnohospodárstva
a ochrany prírody.
4. Plnenie ekonomickej, kultúrnej, etickej a výchovnej funkcie.
5. Poľovníctvo je súčasťou tvorby, ochrany a využívania životného prostredia.
Článok II.
Hospodárenie v poľovnom revíre

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poľovnícke hospodárenie a výkon práva poľovníctva v uznanom revíre Obce Poniky
zabezpečuje Poľovnícke združenie BUKOVINA PONIKY, Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky, IČO
00178144131 ako organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu (ďalej len „poľovnícke
združenie“), ktoré je zriadené na tento účel. Poľovnícke združenie schvaľuje svoje stanovy
a vnútorný poriadok, ktoré musia byť v súlade so všeobecne platnými zákonnými normami.
Obec Poniky:
Ako navrhovateľ žiada príslušný orgán štátnej správy o uznanie poľovného revíru.
Potvrdzuje: a, výbor poľovníckeho združenia
b, dozornú radu poľovníckeho združenia
Navrhuje lesnému úradu na schválenie poľovníckeho hospodára.
Schvaľuje koncepciu rozvoja poľovníctva v uznanom poľovnom revíre Obce Poniky.
Berie na vedomie stanovy PZ a vnútorný poriadok.
Ustanovuje poľovnícku stráž v zmysle zákona.
Článok III.
Orgány poľovníckeho združenia
1. Členská schôdza
je najvyšší orgán poľovníckeho združenia
predkladá Obci Poniky návrhy podľa čl. I tohto poriadku
ďalšie kompetencie a režim rokovania upravujú stanovy a vnútorný poriadok
2. Výbor poľovníckej spoločnosti

je riadiaci orgán poľovníckeho združenia
za svoju činnosť zodpovedá obci a členskej schôdzi
volí ho členská schôdza a potvrdzuje obec
zabezpečuje realizáciu poľovníckeho hospodárenia podľa schválených plánov
a všeobecne platnej legislatívy na úseku poľovníctva
ďalšie kompetencie a režim rokovania upravujú stanovy a vnútorný poriadok
3. Dozorná rada
za svoju činnosť zodpovedá obci a členskej schôdzi
volí ju členská schôdza a potvrdzuje obec
kontroluje činnosť orgánov poľovníckeho združenia
ďalšie kompetencie a režim rokovania upravujú stanovy a vnútorný poriadok
4. Predseda poľovníckeho združenia
je štatutárnym orgánom poľovníckeho združenia
ďalšie kompetencie upravujú stanovy a vnútorný poriadok.
Článok IV.
Výkon práva poľovníctva

-

V poľovnom revíri obce sa uskutočňuje lov individuálne alebo spoločne v súlade
s ustanoveniami všeobecných predpisov platných na úseku poľovníctva v SR a so
schváleným plánom chovu a lovu.
Na love v poľovnom revíri obce sa môžu zúčastňovať osoby:
Členovia poľovníckeho združenia
Občania Slovenskej republiky a cudzinci pri poplatkovom love.
Hostia poľovníckeho združenia schválení výborom
Poplatkový lov sa vykonáva podľa cenníka schváleného členskou schôdzou, ktorý prerokuje
obec
Príjmy z poplatkového lovu sú príjmami poľovníckeho združenia
Poplatkový lov a lov hostí poľovníckeho združenia sa vykonáva s poľovníckym sprievodcom,
ktorého schváli výbor združenia.
Článok V.
Povolenie na poľovačku
Ten, kto vykonáva lov, musí mať pri sebe povolenie na poľovačku, poľovný lístok, zbrojný
preukaz a preukaz zbrane.
Článok VI.
Kniha návštev poľovného revíru
Podľa §.23 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 10.augusta
2009, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve Poľovnícke združenie zriaďuje knihu návštev
poľovného revíru, do ktorej sa musí zapísať každý kto vstupuje do revíru so zbraňou. Kniha
návštev poľovného revíru musí obsahovať najmenej tieto údaje:
a, dátum návštevy
b, čas príchodu a odchodu
2

c, meno a priezvisko poľovníka
d, názov lokality
e, ulovená alebo nájdená uhynutá zver
f, ostatné zistenia
Poľovnícke združenie má zriadené 3 Knihy návštev poľovného revíru na presne vymedzené
časti poľovného revíru, ktoré sú umiestnené na oplotení rodinných domov:
Pavol Kosec
Ponická Lehôtka
Ján Šávolt
Poniky
Ing. Peter Gembala
Ponická Huta
Článok VII.
Plánovanie a dokumentácia vedená za poľovný revír
Poľovnícke združenie v mene obce Poniky spracúva a predkladá na lesný úrad a v kópii na obce
Poniky
a, výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia – do troch mesiacov od evidencie zmluvy
b, plán chovu a lovu raticovej zveri do 10. apríla
c, chovu a lovu malej zveri do 31. augusta
d, plán starostlivosti o zver do 10. apríla
e, plán spoločných poľovačiek do 15. septembra
f, evidenciu lovu zveri, jej úhynu použitých značiek a použitia diviny na chovateľskú prehliadku
v nasledovnom roku
g, štatistický výkaz o revíri a stavoch zveri v roku do 10. februára nasledujúceho roku
h, plán vnadísk 10 dní pred začatím vnadenia
Článok VIII.
Zužitkovanie zveriny
O spôsobe zužitkovania zveriny rozhoduje výbor poľovníckeho združenia podľa vnútorného
poriadku
Zverina môže byť zužitkovaná nasledovnými spôsobmi:
- vlastná spotreba členmi poľovníckeho združenia
- predajom výkupným a spracovateľským organizáciám, predajom konečnému
spotrebiteľovi. Zmluvu o cene a dodávke uzatvára po prerokovaní vo výbore predseda
poľovníckeho združenia
- predaj v drobnom pre občanov obce a poľovníckym hosťom podľa cenníka schváleného
výborom
Likvidácia znehodnotenej zveriny sa vykoná zakopaním, prostredníctvom asanačného
podniku alebo podľa nariadenia veterinárneho lekára. Znehodnotenie musí byť doložené
veterinárnym osvedčením.
Článok IX.
Poľovnícky hosť a poľovnícky sprievodca
Poľovný hosť je pri príchode do revíru povinný sa preukázať platným poľovným lístkom,
zbrojným preukazom, v ktorom je zaznamenaná používaná zbraň alebo preukazom zbrane
Poľovný hosť musí vedieť, že výkon práva poľovníctva v revíri vykonáva na vlastné
nebezpečenstvo
Počas poľovačky sa riadiť pokynmi poľovného sprievodcu
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Na zver sa môže strieľať len na pokyn sprievodcu
Musí byť včas informovaný o organizácii a spôsobe poľovania, alebo spoločnej poľovačke,
o dohovorených signáloch a vekovej triede, ktorá môže byť na poľovačke lovená. Pri love sa
môže loviť len zver uvedená na povolení na poľovačku.
Poľovným sprievodcom (doprovodom) je člen poľovníckeho združenia poverený k tejto
činnosti výborom. Pred začiatkom poľovačky sa musí poľovnícky sprievodca oboznámiť
s požiadavkami hosťa, resp. nárokom podľa povolenky na poľovačku. Za správnosť odstrelu
zveri podľa platnej legislatívy zodpovedá poľovnícky sprievodca.
Poľovnícky sprievodca má právo pri hrubom porušovaní predpisov o poľovníctve
poľovníckym hosťom lov prerušiť a oznámiť to predsedovi poľovníckej spoločnosti
a poľovníckemu hospodárovi. Rovnako má právo odmietnuť poskytnutie služieb, ktoré nie
sú jeho povinnosťou.
Poľovnícky sprievodca musí ovládať: kritériá selektívneho odstrelu, pravidlá na
zaobchádzanie so zbraňou, poľovnícke tradície a zvyklosti, poľovnícku výstroj a výzbroj,
prvú pomoc.
Poľovnícky sprievodca je vhodne oblečený a obutý do terénu pre dané počasie a ročné
obdobie. Musí mať so sebou zbraň používanú k lovu príslušnej zveri, ďalekohľad na
sledovanie zveri, poľovnícky nôž, alebo dýku, plecniak alebo poľovnícku tašku, svietidlo,
zápalky, šnúru alebo remeň na približovanie zveri, lekárničku, poľovnícku palicu a jedlo.
Článok X.
Poľovnícka kynológia
Poľovnícke združenie zabezpečí potrebný počet poľovne upotrebiteľných psov za účelom
výkonu práva poľovníctva podľa zákona o poľovníctve
Predpísaný počet psov môže poľovnícke združenie zabezpečiť chovom psov členmi
poľovníckej spoločnosti alebo občanmi obce
Za držanie poľovného psa môže poľovnícke združenie poskytnúť majiteľovi náhradu.
Článok XI.
Chovateľské prehliadky
Poľovnícke združenie je v celom rozsahu viazané vyhláškou MP SR z 10. augusta 2009,
ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve § 12- § 21.
Vedie ročný prehľad o úlovkoch trofejovej zveri podľa druhov a bodovej hodnoty
O tom, komu prináleží trofej uhynutej zveri, rozhoduje výbor poľovníckeho združenia.
Článok XII.
Ochrana a zabezpečenie zdravia
Pri výkone práva poľovníctva je každý povinný dodržiavať bezpečnostné opatrenia na ochranu
a zabezpečenie zdravia vyplývajúce zo zákona NR SR č. 138/1996 Z. z. o zbraniach a strelive
a vykonávacej vyhlášky MV SR č. 96/196 Z. z. o zbraniach a strelive. Zo zákona NR SR 274 zo 16.
júna 2009 o poľovníctve a o zmene a doplnené niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva
pôdohospodárstva SR z 10. augusta 2009, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve.
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Článok XIII.
Ochrana pred škodami zverou
Plánovanie a realizáciu odstrelu a odchytu poľovnej zveri zabezpečuje tak, aby sa dodržal
jej normovaný stav v správnej vekovej a sexuálnej štruktúre. Ak je potrebné z dôvodov
pestovania lesa alebo iných dôvodov zamedziť škodám na lesných a poľnohospodárskych
kultúrach, je potrebné žiadať o zmenu plánu lovu zveri.
Poľovnícke združenie zabezpečí riadnu starostlivosť o poľovnú zver, zakladanie políčok pre
zver a ohryzových plôch, dostatok objemového, jadrového a dužinatého krmiva. Kŕmne
zariadenia sa rozmiestňujú i z pohľadu predchádzania škôd.
Poľovnícke združenie vykoná komplexné zhodnotenie spôsobených škôd, poľovného
hospodárenia a ochranných opatrení a prijme účinne opatrenia na zamedzenie resp.
zníženie škôd spôsobených zverou.
Rozhodcovských komisií riešiacich náhradu škody za Obec Poniky sa budú zúčastňovať
predseda poľovníckej spoločnosti, poľovnícky hospodár alebo výborom poľovníckeho
združenia poverené osoby.
Poľovnícke združenie zodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym užívaním poľovného
revíru za nesprávne užívanie sa považuje poľovnícke hospodárenie, ktoré je v rozpore §. 26
odsek 1 písmena, a,c, d, f, h, i, l a m zákonu č. 274/2009.
Článok XIV.
Poistné
Povinné poistné v zmysle Zákona o poľovníctve, si uhrádzajú členovia poľovníckeho združenia
individuálne.
Článok XV.
Disciplinárne opatrenia
Disciplinárne opatrenia za porušovanie povinností ustanovených právnymi predpismi
upravujúcimi výkon práva poľovníctva ukladá podľa zákona o poľovníctve č. 274/2009
Lesný úrad Banská Bystrica
Na riešenie individuálneho porušenia tohto poriadku, stanov poľovníckeho združenia
a vnútorného poriadku jej členmi, prijme poľovnícke združenie vlastný disciplinárny
poriadok.
Za hrubé porušenie tohto poľovníckeho poriadku sa považuje:
- Pytliactvo, porušovanie predpisov o poľovníctve, zákona o zbraniach a strelive,
neuhradenie povinného poistného, neoprávnené prisvojovanie si úžitku z použitia
obecného majetku, ničenie a poškodzovanie obecného majetku
- Porušovanie stanov a vnútorného poriadku, nedodržiavanie uznesení orgánov
poľovníckeho združenia.
Článok XVI.
Ekonomické hospodárenie
Poľovnícke združenie v uznanom poľovnom revíri Obce Poniky hospodári vlastným
menom a na vlastný účet
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Svojou činnosťou je poľovnícke združenie povinné zabezpečiť dostatok zdrojov pre
zveľaďovanie poľovného revíru obce a napĺňanie jej hlavných cieľov uvedených najmä
v článku I tohto poľovníckeho poriadku
Vo svojej činnosti sa riadi podľa ročných finančných plánov hospodárenia. A podľa
všeobecne platných zákonných noriem na tomto úseku
Na účet obce č. 1245943001/5600: bank spojenie Dexia banka Slovensko, a. s. Banská
Bystrica odvádza zo svojich výnosov každoročne čiastku 2 500 Eur vždy do 15. 12.
príslušného roka
Pre zabezpečenie poľovníckeho hospodárenia využíva nehnuteľný majetok obce určený
na tento účel.
Článok XVII.
Kontrola
Dodržiavanie ustanovení tohto poľovníckeho poriadku a vykonáva hlavný kontrolór obce
Dodržiavanie vnútorných predpisov a prijatých uznesení v poľovníckom združení vykonáva
dozorná rada v súlade so stanovami a vnútorným poriadkom
Článok XVIII.
Záverečné ustanovenia
Poľovnícky poriadok a jeho zmeny schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce Poniky.
Poľovnícky poriadok obce nadobúda účinnosť dňom schválenia v ObZ.
Je záväzný pre všetkých členov poľovníckeho združenia.
Členovia poľovníckeho združenia uznajú záväznosť poľovníckeho poriadku svojim podpisom
na samostatnom hárku.
Nedodržiavanie tohto poľovníckeho poriadku obce je dôvodom na zmenu orgánov
poľovníckeho združenia. Návrh na zmenu iniciuje starosta obce. Hrubé individuálne
nedodržiavanie poľovníckeho poriadku obce členom PZ, je dôvodom na vylúčenie člena
z poľovníckeho združenia
Poľovnícky poriadok sa vyhotovuje v štyroch originálnych vyhotoveniach. Dva sú uložené
na obecnom úrade, jeden obdrží výbor poľovníckeho združenia a jeden dozorná rada
poľovníckeho združenia. Tento poľovnícky poriadok bol schválený členskou schôdzou PZ
Bukovina Poniky 26. 2. 2011 a Obecným zastupiteľstvom Obce Poniky dňa 28. 2. 2011,
uznesením č. 40/2011.
Zároveň sa ruší Poľovnícky poriadok zo dňa 20. 4. 2005, schválený uznesením ObZ
č. 224/2005 dňa 19. 4. 2005 a Dodatok č. 1 zo dňa 19. 5. 2010.

V Ponikách, dňa 28. 2. 2011

Mgr. Samuel Bračo, v.r.
starosta obce
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