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STANOVY 

 

Slovenského poľovníckeho  zväzu, okresnej organizácie   N i t r a 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 

 

Prvá čast’ 

Všeobecné ustanovenia 

 

 

§ 1 

Názov a poslanie 

 

1. Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia Nitra (ďalej len „SPZ 

OkO“ alebo "OkO SPZ“) je organizačnou zložkou (ďalej aj „organizačnou 

jednotkou“ v príslušnom gramatickom tvare) Slovenského poľovníckeho 

zväzu (ďalej len „SPZ“). SPZ 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.  SPZ OkO  Nitra je neziskovou organizáciou, ktorá  združuje občanov 

Slovenskej republiky, ktorí sú držiteľmi poľovných lístkov, a iné fyzické 

osoby na účel ochrany a presadzovania oprávnených záujmov svojich 

členov na úseku poľovníctva. 

3.     SPZ OkO 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. 

4.       SPZ  OkO  chráni  záujmy  svojich  členov  pri  výkone práva poľovníctva,   

          ochrane  prírody  a životného  prostredia, ako aj pri ostatných  činnostiach    

          súvisiacich s poľovníctvom. 

5.  Organizačné   jednotky   SPZ  OkO  a jej  členovia   pôsobia  na zachovanie,  

zveľaďovanie,  ochranu  a  optimálne  využívanie  genofondu zveri  

a ostatnej fauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Dbá 

o zachovanie tradícií a kultúrnych hodnôt poľovníctva ako súčasti 

kultúrneho dedičstva našich predkov a o zachovávanie poľovníckej etiky. 

6. SPZ OkO svoju činnosť uskutočňuje  prostredníctvom svojich orgánov, 

organizačných  jednotiek  a  ich orgánov, ako aj prostredníctvom svojich 

členov. 

7. SPZ OkO ma vlastnú právnu subjektivitu a koná vo svojom mene. 

8. Organizačné  jednotky SPZ OkO majú vlastnú právnu subjektivitu a konajú 

vo svojom mene. 
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§ 2 

Pôsobnosť a sídlo 

 

1. SPZ  OkO  Nitra   pôsobí  a vykonáva  svoju  činnosť  v okrese  Nitra 

a v pôsobnosti poľovníckych združení (ďalej len „PZ“) začlenených do jej 

organizačnej štruktúry.  

2. Sídlom  SPZ OkO  je  ul. Mostná č. 6, 949 01  Nitra. V okresnom meste 

Nitra zriaďuje kanceláriu. V prípade potreby je možné zriadiť i ďalšie  

kancelárie. 

 

§ 3 

Úlohy OkO SPZ 

 

     SPZ OkO plní  najmä tieto úlohy: 

 

1. SPZ OkO na základe poverenia SPK alebo Obvodnou poľovníckou 

komorou Nitra ( ďalej len „OPK“) sa podieľa pri plnení úloh na úseku 

poľovníctva alebo napomáha pri plnení úloh na úseku poľovníctva, ktoré 

pre SPK vyplývajú z § 42 ods. 1 písm. a) až l) zákona.   

2. Spolupracuje s príslušnými úradmi štátnej správy.  

3. Spolupracuje s vlastníkmi a užívateľmi poľovných pozemkov. 

4. Podporuje  chov  a  ochranu  zveri,  zazverovanie revírov, výrobu, nákup  

a predaj krmív a liekov vhodných pre zver. 

6. Spolupracuje s Českomoravskou mysliveckou jednotou, medzinárodnými 

a zahraničnými organizáciami sledujúcimi obdobné ciele. 

7. V prípade poverenia SPK, alebo OPK organizuje  a  riadi  kynológiu,   

organizuje  skúšky  psov, napomáha pri zabezpečovaní  dostatočného   

počtu    poľovne  upotrebiteľných  psov  v poľovných     revíroch,  

organizuje výstavy psov, spolupracuje  doma  i v zahraničí  s  ďalšími  

organizáciami,  ktoré  sa  zaoberajú  kynológiou. 

8. V prípade poverenia SPK, alebo OPK organizuje  a  riadi  poľovnícke  

strelectvo, zabezpečuje strelecký  výcvik vrátane praktickej i teoretickej 

prípravy, dôsledne vedie členov SPZ k dodržiavaniu   bezpečnostných   

predpisov  pri  používaní  a úschove  zbraní, organizuje kontrolné streľby, 

organizuje  strelecké podujatia. Spolupracuje s organizáciami, ktoré sa 

zaoberajú  i  poľovníckym   a   športovým strelectvom a výrobou či 

distribúciou streleckých potrieb. 

  9. Organizuje strelecké podujatia. 

10. Spolupracuje s klubmi zriadenými pri  SPZ. 

11. Získava a organizuje mládež pre činnosť  v SPZ OkO. 

12. Vydáva Spravodaj SPZ OkO. 

13. Bezplatne poskytuje svojim členom odborné a právne rady týkajúce sa 

poľovníctva. 
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14. Sama, alebo prostredníctvom ústredia SPZ dohoduje a zabezpečuje pre 

svojich členov hromadné poistenie v súvislosti  s rizikami, ku ktorým môže 

prísť pri výkone   práva  poľovníctva a činnosťou s tým  súvisiacou. 

15. Za záslužnú činnosť  v poľovníctve  udeľuje  podľa kritérií stanovených 

v smerniciach poľovnícke vyznamenania,  alebo predkladá návrhy na 

vyznamenania. 

16. Metodicky  riadi  činnosť  svojich organizačných jednotiek a poskytuje im 

poradenskú  činnosť. 

17. Prehlbuje a rozvíja poľovnícke tradície a zvyklosti. 

 

 

§ 4 

Hospodárenie 

 

1. Majetok organizačných jednotiek SPZ OkO je v ich  vlastníctve. S týmto 

majetkom  hospodária  podľa  vlastných  Stanov a všeobecne   záväzných 

právnych  predpisov. Organizačná jednotka SPZ OkO nenesie 

zodpovednosť za hospodárenie iných organizačných jednotiek SPZ OkO. 

Organizačné jednotky SPZ OkO pri svojom zániku nemajú   nárok na podiel 

z majetku SPZ OkO. Členovia, ktorým zanikne členstvo v SPZ  nemajú 

nárok na podiel majetku z SPZ OkO.  

2. Majetok SPZ OkO a jeho organizačných jednotiek tvoria: 

a) hnuteľný  i nehnuteľný majetok a jeho výnosy, 

b) členské príspevky,  mimoriadne  členské príspevky, účelové príspevky  

     a zápisné, 

c) dotácie, subvencie a dary, 

d) príjmy z hospodárenia a inej činnosti, 

e) cenné papiere, 

f) majetkové účasti v obchodných spoločnostiach a iné. 

3. Organizačné jednotky SPZ OkO hospodária samostatne podľa rozpočtov, 

ktoré schvaľujú ich orgány. 

4. OkO  SPZ  môže  na  realizáciu  svojich úloh    zriaďovať  účelové  fondy.  

Podrobnosti  o tvorbe  a  použití  prostriedkov  z   týchto  fondov    stanoví 

zriaďovateľ fondu. 

5. O nakladaní s nehnuteľným majetkom OkO SPZ rozhoduje R OkO SPZ 

3/5 väčšinou všetkých členov na návrh Predstavenstva OkO SPZ. 
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   Druhá časť 

Členovia,  ich práva a povinnosti 

 

 

§ 5 

Členstvo 

 

1. Členom SPZ OkO môžu byt’: 

a) občania Slovenskej republiky, ktorí sú držiteľmi poľovných lístkov  

a iné fyzické osoby na účel ochrany a presadzovania oprávnených záujmov 

svojich členov na úseku poľovníctva, pričom majú trvalý alebo dlhodobý 

pobyt na území okresu Nitra, 

b) osoby, ktorým  bolo udelené čestné členstvo v SPZ. 

2. Členov podľa § 5 ods. 1 písm. a) prijíma na základe písomnej žiadosti 

predstavenstvo okresnej organizácie SPZ (ďalej len OkO SPZ), v obvode 

ktorého má  žiadateľ bydlisko. Členov eviduje tá kancelária OkO  SPZ,  

v ktorej správnom obvode je člen prihlásený k trvalému bydlisku.  

3. Poľovnícke združenia prijíma a začleňuje do organizačnej štruktúry SPZ 

predstavenstvo OkO SPZ.  

4. Čestné členstvo podľa § 5 ods.1 písm. b) udeľuje občanom  Slovenskej 

republiky, osobám s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území SR 

predstavenstvo OkO SPZ, v obvode ktorého  má uchádzač bydlisko.  

5. Člen SPZ môže byť evidovaný len v jednej OkO SPZ. 

6. Členstvo  nadobúda  platnosť  dňom prijatia a účinnosť po zaplatení 

zápisného,  členského,  prípadne účelového príspevku, prípadne 

mimoriadneho členského príspevku. V prípade zániku členstva  nevzniká  

nárok na vrátenie  zápisného,  členského  ani  účelového  príspevku, ani    

mimoriadneho členského  príspevku  zaplateného  na  bežný  rok.  Ak  však  

OPK  právoplatne odmietne  prijatému  členovi  vydať  poľovný   lístok, 

vráti sa mu na jeho žiadosť  členský a mimoriadny členský i účelový 

príspevok. Na vrátenie zápisného nie je  ani v takomto prípade nárok na 

vrátenie. 

7. Členstvo   v kluboch  SPZ  je   podmienené členstvom v SPZ alebo 

kolektívnym  členstvom  v  SPZ. Za členstvo v kluboch sa vyberá členský  

príspevok, ktorého výšku určujú orgány klubu v súlade s ich stanovami. 

8. Odmietnutie   prijatia   za  člena  podľa  § 5 ods. 1 písm. a) musí 

predstavenstvo OkO  SPZ žiadateľovi  zdôvodniť a oznámiť doporučeným 

listom  do  30 dní  od  vynesenia  rozhodnutia.  Odmietnutí  žiadatelia  podľa 

§5 ods.1 písm. a)  majú právo  požiadať  o  preskúmanie  okresnú radu  SPZ, 

ktorá  rozhodne  s konečnou  platnosťou  na najbližšom zasadnutí okresnej 

rady SPZ. 

 9. Členstvo  v  SPZ  OkO  sa   preukazuje   členským   preukazom,  ktorý  je 

vlastníctvom  SPZ  resp. potvrdením o prijatí do SPZ OkO. 
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10.    Členský preukaz vydáva  a odníma   členom kancelária OkO SPZ,  

príslušná  podľa trvalého bydliska člena. Preukaz   o  členstve   v  kluboch   

vydáva  a  odníma   príslušný  orgán  klubu. Potvrdenie o prijatí  

poľovníckych osôb do SPZ vydáva a odníma  OkO SPZ alebo prezídium  

SPZ. 

 

§ 6 

Práva členov 

 

1. Členovia SPZ OkO  majú právo  zúčastňovať  sa na  schôdzach 

organizačných  jednotiek, ktorými sú členmi, prerokúvania všetkých otázok 

s hlasovacím  právom, voliť a byť  volení do orgánov SPZ OkO , okrem 

prípadov, keď je v stanovách SPZ výslovne uvedené inak, podávať návrhy, 

dopyty a  sťažnosti, zúčastňovať  sa podujatí SPZ OkO a využívať ostatné 

výhody vyplývajúce z členstva v SPZ. Člen SPZ má právo nahliadnuť do 

spisového materiálu, ktorý sa týka jeho práv a povinností, robiť si z neho 

výpisky a za úhradu požiadať o vyhotovenie kópie príslušného materiálu. 

2. Čestní členovia SPZ nemajú  hlasovacie právo ani aktívne a pasívne 

volebné právo. 

 

§ 7 

Povinnosti  členov 

 

1. Členovia SPZ OkO sú povinní: 

a) dodržiavať právne predpisy o poľovníctve, zbraniach a strelive, ochrane 

prírody, veterinárne predpisy, Stanovy SPZ, Stanovy SPZ OkO  Nitra  

a ostatné interné predpisy SPZ, Stanovy SPK a ostatné interné predpisy 

SPK, plniť úlohy vyplývajúce z  týchto predpisov a uznesení orgánov 

SPZ a SPK, 

b) prehlbovať svoje odborné vedomosti, 

c) angažovať a zúčastňovať sa aktívne na práci v SPZ, zachovávať 

disciplínu, plniť všetky úlohy vyplývajúce z členstva alebo zverenej 

funkcie a dôsledne rešpektovať  pravidlá občianskej a poľovníckej 

morálky, 

d) platiť včas členské a účelové príspevky OkO  SPZ, v ktorej sú evidovaní, 

e) do 30 dní od každej zmeny trvalého pobytu a sídla hlásiť  kancelárii OkO  

SPZ, v ktorej sú evidovaní, zmenu svojej adresy  a členstvo v iných 

poľovníckych organizáciách a združeniach,   

f) nahradiť SPZ škodu, za vznik ktorej zodpovedajú. 

2. Vyššie uvedené povinnosti, okrem povinnosti dodržiavať všeobecne platné 

predpisy, sa nevzťahujú na čestných členov SPZ. 
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3. Člen SPZ môže uplatňovať svoje členské práva vyplývajúce zo Stanov SPZ 

a ďalších interných predpisov SPZ v konaní pred orgánmi SPZ len osobne, 

pričom sa nemôže dať zastupovať. 

 

 

§ 8 

Zánik členstva 

 

 

 1.      Členstvo v SPZ OkO zaniká: 

a) vystúpením z SPZ, oznámením doporučeným listom  predstavenstvu OkO 

SPZ, 

b) zmenou bydliska alebo sídla členov v prípade, že sa presťahovali do iného 

okresu, 

c) rozhodnutím o vylúčení zo SPZ, 

d) nezaplatením členského, mimoriadneho  členského a účelového príspevku 

v stanovenej  lehote,  t.j.  do 31.12.  bežného roka, pokiaľ sa nestanoví 

okresnou radou SPZ iný termín, 

e) smrťou  člena,  

f) rozhodnutím o odňatí čestného členstva v SPZ. 

 

 

§ 9 

Zásady  organizácie 

 

1. SPZ  OkO   je  budovaná  na humanitných a demokratických  zásadách.  

Všetky  orgány  od najnižších po najvyššie sú volené členmi SPZ 

demokratickým spôsobom a sú  im  za  svoju  činnosť  zodpovední.  Sú 

povinné prerokovávať a včas riešiť iniciatívne návrhy, pripomienky 

a sťažnosti  členov,  dôsledne dodržiavať  právne  predpisy.  Uznesenia  

vyšších  orgánov  sú záväzné pre iné orgány, organizačné jednotky a pre 

všetkých členov SPZ OkO.  Členovia vyšších orgánov sa môžu zúčastňovať 

na rokovaniach nižších orgánov, ak boli  na  rokovanie prizvaní alebo boli 

na rokovanie vyšším orgánom delegovaní. Vyšší  orgán   je  oprávnený 

v záujme  dodržiavania  právneho poriadku  preskúmať,  alebo  meniť   

z  vlastného  podnetu  alebo na základe sťažnosti rozhodnutia nižších 

orgánov ak pri  ich vynesení došlo k porušeniu platných  predpisov.  

V  neprospech   člena môže tak urobiť iba do uplynutia premlčacej lehoty. 

Štatutárnym zástupcom  SPZ OkO je predseda OKO SPZ, ktorý svojim 

písomným splnomocnením môže k zastupovaniu poveriť tajomníka alebo 

iného člena predstavenstva OKO SPZ a to v písomne vymedzenom 

rozsahu. 
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2. Funkcie volených členov orgánov SPZ OkO sú bezplatné a čestné, okrem 

funkcie ktorú vykonáva v pracovnom pomere. Funkcionárom  však  patrí  

náhrada  výdavkov spojených s výkonom funkcie v SPZ OkO podľa 

platných predpisov. 

3. Za plnenie úloh spojených s výkonom funkcie sa môže funkcionárom 

priznať odmena na základe rozhodnutia P OkO SPZ, ktoré musí byť 

v súlade s rozpočtom SPZ OkO Nitra. 

4. Orgány a komisie SPZ sa môžu uznášať, ak je prítomná viac ako polovica 

ich členov alebo delegátov. Hlasovanie môže byť verejné alebo tajné podľa 

rozhodnutia viac ako polovice prítomných členov alebo delegátov. Pre 

platnosť uznesenia je potrebná viac ako polovica hlasov prítomných členov 

alebo  delegátov, pokiaľ nie je v týchto stanovách výslovne uvedené inak. 

Členovia orgánov a komisií SPZ môžu rozhodovať i prostredníctvom 

internetu (per rollam), pokiaľ je to potrebné a účelné z časového, alebo 

ekonomického hľadiska. Hlasovanie per rollam je platné, ak sú na takéto 

hlasovanie vyzvaní všetci členovia orgánu, alebo komisie a ak na základe 

zaslaných podkladových materiálov nadpolovičná väčšina členov komisií 

alebo orgánov SPZ písomne vysloví rovnaké stanovisko. Hlasovať per 

rollam nie je možné v prípadoch, kde Stanovy SPZ vyžadujú kvalifikovanú 

väčšinu. 

5. Ak  okresný snem  SPZ rozhoduje o zmene  Stanov SPZ OkO, vyžaduje sa 

pre platnosť uznesenia 3/5 väčšina hlasov prítomných delegátov s hlasom 

rozhodujúcim. Rada OkO  SPZ dozerá, aby Stanovy SPZ OkO boli vždy 

v súlade  s  platnými  právnymi  predpismi. Ak sa v dôsledku zmeny 

právnych  predpisov  dostanú Stanovy  SPZ OkO do rozporu s týmito  

predpismi, rada  OkO  SPZ  môže 3/5 väčšinou hlasov všetkých svojich 

členov rozhodnúť o ich zmene, ktorá tento rozpor odstráni. 

6. O  svojich  rokovaniach  a uzneseniach musia  orgány SPZ OkO do 15 dní  

od  rokovania  spísať zápisnicu,  ktorú  podpisuje štatutárny zástupca 

príslušného orgánu. 

7. Členov orgánov volených snemom OKO SPZ Nitra a/alebo Radou OkO 

SPZ Nitra uvoľňuje z funkcie štatutárny zástupca SPZ OkO Nitra ak o to 

požiadajú a to v termíne, ktorý im bol členom orgánu SPZ OkO Nitra 

a/alebo odbornej komisie OkO SPZ Nitra oznámený.  

8. Členov týchto orgánov (orgány  SPZ OkO Nitra vrátane  DR OkO SPZ 

Nitra a /alebo komisií OkO SPZ Nitra), ktorý si opätovne neplnia povinnosti 

vyplývajúce z funkcie, môže rada OkO SPZ Nitra odvolať.  

9. Členovia všetkých orgánov a komisií OKO SPZ môžu byť z funkcie 

odvolaní v  disciplinárnom konaní. Na uvoľnenú funkciu zvolí nového 

člena príslušná rada OKO SPZ. 

10. Na  zabezpečenie  plnenia  úloh  môže  rada OkO  SPZ zriaďovať stále, 

alebo dočasné komisie. 
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11. Kumulácia  funkcií je nezlučiteľná, ak sú tieto vo vzájomnom kontrolnom 

vzťahu. 

 

 

§ 10 

 

Poľovnícke združenia SPZ 

 

1. Základnou  organizačnou  jednotkou   OkO SPZ  s právnou subjektivitou je 

PZ SPZ. 

2. PZ SPZ sa zakladá na ustanovujúcej členskej schôdzi,  ktorú zvolá  

predstavenstvo  OkO SPZ  na  základe  žiadosti minimálne 3 členov  SPZ, 

ktorí sú držiteľmi platných poľovných lístkov do 30 dní  odo dňa doručenia 

žiadosti. 

3. Na   ustanovujúcej  členskej  schôdzi  za  účasti   zástupcu  predstavenstva 

OkO  SPZ schvaľuje: 

a) prijatie členov PZ SPZ, 

b) prijatie vlastných Stanov PZ SPZ, 

c) volí orgány, rep. štatutárnych zástupcov PZ SPZ,                    

 d) stanovuje výšku členských príspevkov a členských podielov. 

4. Podmienkou  vzniku  PZ  SPZ a jeho začlenenia do organizačnej štruktúry 

SPZ OkO je: 

a)  prijatie Stanov PZ a Stanov SPZ OkO Nitra a stanov SPZ, 

b) rozhodnutie  predstavenstva   OkO  SPZ  o začlenení   do organizačnej 

štruktúry. 

5. Centrálny register základných organizačných jednotiek vedie  Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

 

 

§ 11 

Okresná organizácia SPZ  

 

1. OkO SPZ tvoria všetky PZ SPZ, ktorých revír sa nachádza v územnej 

pôsobnosti administratívnych hraníc príslušného okresu, PZ bez revíru 

zriadené OkO SPZ a členovia SPZ, ktorí sú v OkO SPZ evidovaní. Ak revír 

PZ  leží v územnej pôsobnosti viacerých OkO SPZ, PZ patrí do miestnej 

pôsobnosti OkO SPZ, v ktorej sa nachádza najväčšia časť revíru. 

2. Členmi OkO SPZ sú členovia SPZ, ktorí majú v obvode jej pôsobnosti 

trvalé bydlisko. 

3. OkO SPZ pôsobí a vykonáva svoju činnosť v súlade s § 2 ods. 1 týchto 

Stanov. PZ SPZ môže byť začlenené do organizačnej štruktúry SPZ OkO  

pokiaľ má sídlo na území okresu Nitra. 
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4. Orgány OkO SPZ sú: 

a) snem OkO SPZ (totožný je aj názov „okresný snem SPZ“), 

b) rada OkO  SPZ Nitra (ďalej  len „R OkO SPZ” alebo „OR SPZ“), 

c) predstavenstvo okresnej organizácie SPZ (ďalej len „P OkO SPZ”), 

d) dozorná rada okresnej organizácie SPZ (ďalej len „DR OkO SPZ). 

5. OkO   SPZ môže prijímať  vlastné    Stanovy,    ktoré    zohľadňujú miestne  

podmienky, avšak nesmú byť v rozpore so Stanovami SPZ. 

 

 

§ 12 

Snem OkO   SPZ  

 

1. Snem   OkO  SPZ   je   zhromaždenie   delegátov  s hlasom rozhodujúcim 

zvolených   PZ  SPZ na základe   kľúča    určeného  radou   OkO  SPZ,  ako 

aj delegátov s hlasom rozhodujúcim za členov neumiestnených v PZ  SPZ  

v  obvode jej  pôsobenia, podľa postupu a kľúča  stanoveného  radou  OkO 

SPZ.    

Okresného snemu sa  môžu  zúčastniť   ako hostia s  hlasom poradným  

i členovia rady OkO  SPZ,  dozornej  rady OkO SPZ a kandidáti do orgánov 

OkO SPZ pokiaľ neboli zvolení za delegátov s hlasom rozhodujúcim. Hostí 

na okresný snem OkO SPZ  môže  pozvať rada OkO SPZ a/alebo P OkO 

SPZ. Hostia majú len hlas poradný.  

2. Okresný snem SPZ zvoláva rada OkO  SPZ raz  za 5 rokov  písomnými 

pozvánkami  najmenej  14  dní   vopred  s  uvedením programu rokovania. 

Mimoriadny okresný snem  SPZ  zvoláva okresná rada SPZ z vlastnej   

          iniciatívy,  alebo ak o to požiada viac  ako polovica  PZ SPZ,  alebo  ak  

          o  to požiada rada SPZ (ďalej len  „R SPZ”). 

3. Okresný  snem  SPZ  je  uznášania  schopný  ak je prítomná nadpolovičná  

väčšina delegátov s hlasom rozhodujúcim.  

4. Okresný snem SPZ: 

a)   volí na 5 rokov radu OkO  SPZ z členov SPZ, v počte a spôsobe na 

ktorom sa uznesie, 

b) podľa stanoviska dozornej rady OkO  SPZ schvaľuje výsledky 

hospodárenia za uplynulé obdobie, 

c) volí  na päťročné funkčné obdobie  predstavenstvo  OkO   SPZ, ktorej 

členovia sú súčasne členmi okresnej rady SPZ a dozornú radu OkO  SPZ 

v počte a spôsobom, na ktorom sa uznesie. Menovite volí do funkcie 

predsedu, podpredsedu a tajomníka OkO  SPZ a predsedu DR OkO  SPZ, 

prípadne i ostatných členov týchto orgánov v počte a spôsobe, na ktorom 

sa  uznesie.  

d) volí delegátov na snem SPZ a ich náhradníkov podľa kľúča stanoveného      

radou SPZ a svojho zástupcu do zboru zástupcov rady SPZ a jeho 

náhradníka, 
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e) schvaľuje  plán hlavných úloh OkO  SPZ na budúce obdobie, 

f) rozhoduje  o výške zápisného, členských  príspevkov,  mimoriadnych  

členských príspevkov a účelových príspevkov. Výška týchto poplatkov 

musí byť pre všetkých členov OkO   rovnaká. 

g) rozhoduje o ďalších  závažných záležitostiach OkO  SPZ, 

h) rozhoduje o zániku OkO  SPZ. 

5. Rokovanie   snemu  OkO SPZ a voľby do orgánov, resp. voľby delegátov  

na  SPZ  sa  riadi  volebným  a rokovacím  poriadkom  schváleným  snemom 

OkO SPZ. 

6. Volebný  a  rokovací  poriadok musí byť schválený nadpolovičnou väčšinou 

hlasov prítomných delegátov. 

 

 

§ 13 

Rada OkO SPZ 

 

1. Radu OkO SPZ Nitra tvoria zástupcovia priamo zvolení PZ, zástupcovia 

zvolení snemom OkO SPZ Nitra a členovia P OkO SPZ Nitra.  

2. Najvyšším  orgánom  OkO SPZ  medzi  zasadnutiami  okresných  snemov  

SPZ je rada OkO SPZ /ďalej len „R OkO SPZ” alebo „OR SPZ“/, ktorá 

zabezpečuje realizáciu  uznesenia  snemu OkO SPZ v období  medzi  jeho  

zasadnutiami. V tomto období môže rozhodovať v neodkladných prípadoch 

vo veciach, ktoré sú inak v právomoci snemu OkO SPZ v tomto rozsahu: 

a) rozhodovať o odvolaní členov  rady OkO SPZ, ktorí sa stali jej členmi  

zvolením do funkcie člena  P OkO SPZ, odvolaní  členov  rady  OkO  SPZ  

volenej snemom OkO SPZ a  odvolaní členov z funkcie člena P OkO SPZ, 

b) voliť na uvoľnené funkcie v P OkO SPZ a kooptovať nových členov 

Rady OkO SPZ, 

c) rozhodovať  o výške  členského príspevku, príp. o výške a použití 

účelových príspevkov. Výška týchto poplatkov musí byť pre všetkých 

členov OkO  SPZ rovnaká. 

d) v prípade, že sa snem OkO nezíde, trojpätinovou väčšinou všetkých  

členov  rozhodnúť o zániku OkO SPZ, 

e) rozhodovať o zmene Stanov OkO SPZ. 

3. Rada OkO SPZ:  

a) zriaďuje pre svoju činnosť stále alebo dočasné komisie (určuje ich 

obsahovú náplň a menuje ich členov), ktoré na úseku svojej činnosti 

vykonávajú odbornú, metodickú a poradenskú činnosť, 

b) riadi činnosť OkO SPZ  v období medzi snemami a rozhoduje vo 

všetkých závažných záležitostiach OkO, zvoláva a pripravuje snem OkO 

SPZ, 

 



Strana 12 z 16 
 

c) schvaľuje správu o výsledku hospodárenia za predchádzajúci rok, 

rozpočet  na  bežný rok,  úpravy rozpočtu nad 10% proti pôvodne 

schváleného rozpočtu, rozhoduje o použití mimo rozpočtových zdrojov 

a  všetkých zásadných majetkových otázkach, vrátane použitia účelových 

príspevkov. Prerokúva správu DR OkO SPZ o výsledkoch kontrolnej 

a  disciplinárnej činnosti a prijíma opatrenie na odstránenie prípadných 

nedostatkov, 

d) na plnenie svojich úloh zriaďuje kanceláriu OkO SPZ ako odborný 

administratívny a výkonný útvar, ktorý vedie členskú evidenciu, vyberá 

členské príspevky, z ktorých stanovenú čiastku odvádza do konca februára 

bežného roku kancelárii SPZ a zabezpečuje všetku agendu OkO SPZ. 

Kanceláriu riadi tajomník OkO SPZ pokiaľ je v pracovnom pomere, alebo  

vedúci kancelárie a zodpovedá za jej činnosť predstavenstvu OkO SPZ. 

Vydáva členom potvrdenie o členstve v SPZ a potvrdenie na vydanie 

poľovného lístku, alebo iného dokladu. Do 30 dní od zasadnutia rady OkO  

SPZ, alebo P OkO  SPZ zasiela zápisnice z rokovania týchto orgánov 

kancelárii SPZ. 

e) v preskúmavacom konaní rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb proti 

rozhodnutiu o neprijatí do SPZ, 

f) schádza sa podľa potreby, najmenej 2 razy ročne. Zasadnutia zvoláva 

predstavenstvo OkO SPZ minimálne 8 dní vopred so stanoveným 

programom rOkOvania. Ustanovujúcu schôdzu rady OkO SPZ zvoláva 

predseda OkO SPZ  do 30 dní po jej vytvorení na sneme OkO SPZ, na tejto 

schôdzi poverí zostávajúcich členov predstavenstva OkO SPZ funkciami 

predsedov odborných komisií, pokiaľ do funkcií neboli zvolení priamo 

snemom OkO SPZ. Radu OkO SPZ musí zvolať do 30 dní, ak o to požiada 

viac ako polovica PZ OkO SPZ , viac ako polovica členov rady OkO SPZ, 

dozorná rada OkO SPZ alebo nadriadený orgán SPZ. Na zasadnutiach rady 

OkO SPZ sa s hlasom poradným zúčastňuje i predseda DR OkO SPZ Nitra. 

g) môže zastupovať PZ v obvode  svojej pôsobnosti pred orgánmi  štátnej 

správy tam, kde mu to právne normy ukladajú a v tých prípadoch, v ktorých 

o to PZ požiadajú. 

 

 

§ 14 

Predstavenstvo OkO SPZ 

 

1. Predstavenstvo OkO SPZ je spravidla 7 členné. Počet členov P OkO SPZ 

môže upraviť rada OkO SPZ. 

2. Predstavenstvo OkO SPZ v období medzi zasadnutiami rady OkO  SPZ: 

 a) obstaráva všetky záležitosti  OkO SPZ a spravuje jej majetok, 

 b) pripravuje návrh rozpočtu na budúci rok a polročne sleduje jeho plnenie,  



Strana 13 z 16 
 

 c) rozpracúva a zabezpečuje plnenie uznesení rady OkO SPZ a podáva jej 

o svojej činnosti správu, 

 d) prijíma členov na základe písomnej žiadosti a udeľuje čestné členstvo 

v SPZ, 

 e) organizuje vo svojom obvode teoretickú a praktickú prípravu pre skúšky 

z poľovníctva, vykonáva skúšky z poľovníctva a zostavuje skúšobné 

komisie pre skúšky z poľovníctva v prípade poverenia SPK, 

 f) rozhoduje o uzatváraní a rozväzovaní pracovného pomeru s platenými 

pracovníkmi OkO SPZ a rozhoduje o náležitostiach pracovnej zmluvy  

podľa zákonníka práce, 

 g) rozhoduje o začlenení PZ do organizačnej štruktúry SPZ resp. o zrušení 

PZ, 

          h) rozhoduje o organizačnej štruktúre kancelárie SPZ OkO Nitra. 

3. V naliehavých prípadoch, najmä ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, 

môže predstavenstvo OkO SPZ rozhodnúť aj v záležitostiach patriacich do 

kompetencie rady OkO SPZ. Takéto rozhodnutie sa musí predložiť na 

schválenie najbližšiemu  zasadnutiu rady OkO SPZ. Neschválené opatrenie 

stráca platnosť a účinnosť. 

4. Predstavenstvo OkO SPZ zvoláva predseda OkO SPZ, ktorý riadi jeho 

schôdze, zabezpečuje plnenie uznesení vyšších orgánov SPZ, ako aj 

uznesení OkO SPZ. Predstavenstvo OkO SPZ sa schádza podľa potreby, 

minimálne 5 krát do roka. 

5. V naliehavých prípadoch, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, môže vo 

veciach, ktoré inak patria do pôsobnosti predstavenstva OkO  SPZ 

rozhodnúť predseda s tajomníkom OkO  SPZ a/alebo iným povereným 

členom P OkO SPZ Nitra. Takéto rozhodnutie podlieha  schváleniu  

najbližšej schôdze predstavenstva OkO  SPZ, inak stráca platnosť 

a účinnosť. 

6. Predstavenstvo OkO  SPZ môže poveriť niektorých členov rady OkO  SPZ, 

aby vytvorili aktív  dobrovoľných pracovníkov z členov SPZ 

a prostredníctvom neho zabezpečovať povinnosti vyplývajúce z úloh, 

uznesení a pokynov vyšších orgánov a kontrolovať ich plnenie. 

7. Schôdzi predstavenstva OkO  SPZ sa zúčastňuje s hlasom poradným 

i predseda dozornej rady OkO   SPZ. 

 

 

§ 15 

Dozorná rada okresnej organizácie SPZ 

 

1. Dozorná rada OkO  SPZ je kontrolný a  disciplinárny orgán OkO  SPZ, 

nezávislý na predstavenstve OkO  SPZ a jeho vzťah k rade OkO  SPZ 

vymedzujú ustanovenia § 27 Stanov SPZ. DR OkO  SPZ zvolí na svojej 

ustanovujúcej schôdzi, ktorú zvoláva jej predseda, dvoch podpredsedov 
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a rozdelí členov podľa ich odbornosti na skupinu pre kontrolnú činnosť 

a  disciplinárny senát. Predseda DR OkO  SPZ môže v prípade 

neprítomnosti zastúpiť oboch podpredsedov, prípadne ktoréhOkOľvek 

člena   dozornej rady OkO SPZ pre kontrolnú činnosť alebo disciplinárneho 

senátu. 

2. Dozorná rada OkO  SPZ vo svojej činnosti: 

a) sleduje  dodržiavanie  všeobecne záväzných a interných predpisov SPZ,  

poskytuje účinnú metodickú pomoc orgánom OkO  SPZ, kontroluje plnenie 

uznesení orgánov SPZ, 

 b) preveruje finančné hospodárenie a činnosť OkO  SPZ a jej orgánov a za 

týmto účelom vykonáva revíziu hospodárenia, 

 c) správu o výsledku kontrolnej a disciplinárnej činnosti podáva rade OkO  

SPZ a snemu OkO  SPZ, 

 d)  vo svojej činnosti sa riadi všeobecne záväznými predpismi, internými 

predpismi SPZ, plánom činnosti a metodickými pokynmi dozornej rady 

SPZ. 

3. Disciplinárny senát dozornej rady OkO SPZ je povinný na základe podnetu 

alebo vlastného zistenia bezodkladne začať disciplinárne konanie proti 

všetkým členom SPZ, okrem členov rady SPZ, členov dozornej rady OkO 

SPZ a dozornej rady SPZ, ktorí v obvode jeho pôsobnosti porušili interné 

predpisy SPZ, organizačnú disciplínu, narušujú medziľudské vzťahy alebo 

konajú proti záujmom SPZ, pokiaľ od tohto porušenia neuplynuli tri roky. 

 

 

§ 16 

Kancelária SPZ OkO 

 

1. SPZ OkO  zriaďuje kanceláriu SPZ OkO na adrese ul. Mostná č. 6 v Nitre. 

V prípade potreby môžu byt’ zriadené i ďalšie kancelárie.  

2. Kancelária  SPZ  OkO zabezpečuje   odborné a  administratívne  činnosti 

s nevyhnutným počtom odborných pracovníkov, ktorý/-í zabezpečuje/-ú 

najmä: 

a) zasadnutia a všetky akcie vrcholných orgánov a komisií SPZ OkO, 

b) podľa  pokynov orgánov SPZ OkO a predsedov komisií SPZ OkO na-

pomáha pri zabezpečovaní  realizácie  prijatých uznesení, 

c) spravovanie majetku SPZ OkO, 

d) poistenie členov SPZ OkO, 

e) vedie členskú evidenciu, 

f) vyberá členské príspevky, z ktorých stanovenú čiastku odvádza do  

        konca februára bežného roku kancelárii SPZ, 

g) zabezpečuje agendu OkO SPZ, 

        h) vydáva  členom  potvrdenie o členstve v OKO SPZ a  potvrdenie na 

vydanie poľovného lístku a  iného potrebného dokladu. 
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3. Kanceláriu  SPZ OkO  v Nitre  riadi  tajomník  SPZ OkO ak je v pracovnom 

pomere, alebo vedúci kancelárie SPZ OkO Nitra ak je takáto funkcia 

ustanovená a súčasne je vedúci kancelárie SPZ OkO Nitra v pracovnom 

pomere a za jej činnosť  zodpovedá predstavenstvu okresnej organizácie 

SPZ a rade OkO  SPZ. Ak je tajomník v pracovnom pomere uzatvára sa 

s ním pracovná zmluva na dobu volebného obdobia. Odstupné vo výške 

jedného mesačného funkčného platu mu prislúcha po jednom roku, vo 

výške dvoch funkčných platov po dvoch rokoch, minimálne troch 

funkčných platov po troch rokoch pracovného pomeru. 

4. Na  pracovno-právne  vzťahy ostatných  pracovníkov  kancelárie  SPZ OkO  

sa  vzťahujú všeobecne platné pracovno-právne predpisy. 

 

 

§ 17 

Zánik OkO SPZ 

 

1. SPZ OkO zaniká: 

a) ak sa na tom uznesie snem OkO SPZ trojpätinovou väčšinou hlasov 

všetkých zvolených delegátov snemu OkO SPZ s hlasom rozhodujúcim, 

b) rozhodnutím prezídia SPZ, ak neplní povinnosti vyplývajúce  zo Stanov 

SPZ alebo vyvíja činnosť v rozpore so Stanovami SPZ alebo všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. Proti rozhodnutiu o zrušení OkO SPZ 

možno podať odvolanie na radu SPZ do 30 dní od doručenia uznesenia. 

Riadne podané odvolanie má odkladný  účinok. 

c) rozhodnutím Okresného  úradu podľa § 38 ods. 3 zákona. 

PZ SPZ nemajú nárok na podiely na majetku SPZ OkO Nitra, nárok majú 

členovia SPZ OkO Nitra v závislosti na dĺžke členstva v SPZ OkO Nitra. 

2. Pri zániku  podľa   § 17 ods.  1, písm. a) týchto Stanov  vykoná majetkové 

vysporiadanie likvidačná komisia menovaná snemom OkO SPZ 

a s majetkom naloží podľa rozhodnutia snemu OkO SPZ. 

3. Pri zániku OkO SPZ uznesením ich orgánov tieto súčasne určia orgán, ktorý 

likvidáciu vykoná. 

4. Pri zániku OkO  SPZ rozhodnutím prezídia SPZ vykoná  likvidáciu orgán 

určený prezídiom SPZ podľa jeho pokynov. 

5. OkO  SPZ pri svojom zániku nemajú nárok na podiel z majetku ústredia 

SPZ a z majetku obchodných organizácii,  ktoré boli ústredím zriadené. 

6. Pri transformácii OkO  SPZ na novú RgO  SPZ  nemajú PZ nárok na podiel 

z jej majetku, alikvotná časť majetku podľa počtu členov sa presúva priamo 

na novovzniknutú  RgO  SPZ. 
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§ 18 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Orgány  SPZ  môžu v rámci svojej pôsobnosti vydávať vykonávacie 

predpisy na zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z týchto Stanov. 

a) ak sa Stanovy OkO SPZ dostanú do rozporu so Stanovami SPZ, alebo 

všeobecne záväznými predpismi, alebo záujmami OkO SPZ, rada  OkO  

SPZ 3/5 väčšinou všetkých svojich členov rozhodne o ich zmene, ktorá 

tento rozpor odstráni, 

b)  stanovy OkO SPZ  sú záväzné pre všetkých členov SPZ OkO  Nitra, 

orgány a organizačné jednotky OkO SPZ  Nitra. 

 

2. Stanovy SPZ OkO   boli schválené snemom OkO  SPZ Nitra  

dňa  29.4.2017.  

 

3. Predchádzajúce Stanovy SPZ OkO  Nitra  schválené snemom OkO  SPZ 

dňa 21.4.2012  týmto strácajú platnosť a účinnosť. 

 

4. Stanovy SPZ OkO  nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia 

snemom  OkO  SPZ   Nitra dňa 29.4.2017.  

 

        V Nitre dňa 29.4.2017 

 

 

 

     Mgr. Richard Ivančo                                                        Rudolf Kráľovič 

   predseda SPZ OkO Nitra            tajomník SPZ OkO Nitra 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 


