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ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1. Poľovnícke združenie Vlčie údolie (ďalej len VÚ) (KAMENNÁ SOBOŠ) o poľovnícka 

organizácia je v súlade s ust. § 32 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon“) právnickou 

osobou zriadenou podľa cit. Zákona a je neziskovou organizáciou združujúcou občanov 

Slovenskej republiky, ktorí sú držiteľmi poľovných lístkov a iných fyzických osôb na účel 

ochrany a presadzovania oprávnených záujmov svojich členov na úseku poľovníctva. V súlade 

s cit. ust. má sídlo na území Slovenskej republiky a svoju činnosť riadi týmito stanovami. 

 

2. Podľa ust. § 33 ods. 2 zákona schvaľuje VÚ tieto stanovy: 

 

Čl. I 

NÁZOV, SÍDLO, PÔSOBNOSŤ 

1. Názov:  Poľovnícke združenie Vlčie údolie (PZ KAMENNÁ) 

 

2. Sídlom organizácie je:  Soboš, č. 30, 09042 Okrúhle 

 

 

3. Pôsobnosť:  

VÚ (PZ KAMENNÁ) je ku dňu schválenia týchto stanov a ku dňu registrácie poľovníckej 

organizácie v súlade s ust. § 34 a nasl. zákona v rámci Slovenskej republiky poľovníckou 

organizáciou bez výkonu práva poľovníctva v konkrétnom uznanom poľovníckom revíri (ďalej 

len „PR“), má právnu subjektivity a koná vo vzťahu ku všetkým subjektom vo vlastnom mene; 

po uzatvorení zmluvy o užívaní PR a jej zaevidovaní na Obvodnom lesnom úrade sa 

v Stropkove ako aj po splnení ďalších podmienok ustanovených v zákone, sa stáva poľovníckou 

organizáciou s výkonom práva poľovníctva v uznanom poľovníckom revíri konkrétne 

uvedeného v predmetnej zmluve 

VÚ (PZ KAMENNÁ) a jej členovia prispievajú svojou činnosťou k zachovaniu, zveľaďovaniu, 

ochrane a optimálnemu využívaniu genofondu zveri a ostatnej fauny a flóry ako prírodného 

bohatstva, chráni záujmy svojich členov pri výkone práva poľovníctva, ochrane prírody a tvorby 

životného prostredia, ako ja pri ostatných činnostiach súvisiacich s poľovníctvom. 

4. VÚ (PZ KAMENNÁ) nezriaďuje organizačné zložky ani iné organizačné jednotky. 

 

Čl. II 

CIEĽ A ROZSAH ČINNOSTI 

1. Základným cieľom činnosti VÚ (PZ KAMENNÁ) je plánovitý chov, zušľachťovanie, ochrana 

a lov zveri v PR, jej hospodárske využitie a ochrana prírody, ochrana a tvorba životného 

prostredia. 

Pri plnení tohto cieľa VÚ (PZ KAMENNÁ): 



a) stará sa o udržiavanie normovaných kmeňových stavov zveri, o zlepšovanie starostlivosti, 

o zdravotný stav, kondíciu a ochranu genofondu jednotlivých druhov zveri a ich životného 

prostredia 

 

b) vypracováva plán poľovníckeho hospodárenia na dobu zmluvy o postúpení výkonu práva 

poľovníctva v PR a ročné plány chovu, lovu a starostlivosti o zver, zabezpečuje dôsledné 

plnenie schválených poľovníckych plánov 

 

c) robí opatrenia na zlepšenie úživnosti PR, najmä získavanie krmív na prikrmovanie zveri 

a na obmedzovanie škôd spôsobovaných zverou na poľnohospodárskych a lesných 

kultúrach a škôd spôsobovaných na zveri 

 

d) stará sa o udržiavanie potrebného počtu poľovne upotrebiteľných psov 

 

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

s ktorým hospodári. 

 

3. Organizuje a zabezpečuje poplatkové poľovačky. 

 

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

 

5. Pri plnení svojich úloh spolupracuje s vlastníkmi a užívateľmi poľovných pozemkov v súlade 

s ust. § 25 a § 26 zákona. 

 

6. Propaguje poľovníctvo a ochranu prírody medzi verejnosťou, najmä mládežou, prípadne 

vykonáva iné činnosti, ktoré prispievajú k zveľaďovaniu poľovníctva. 

 

7. Uvedený cieľ svojej činnosti plní v rozsahu stanovenom jednak právnymi predpismi na úseku 

poľovníctva, ako aj v súlade s týmito stanovami a ostatnými vnútornými predpismi, ktoré 

schváli členská schôdza VÚ (PZ KAMENNÁ). 

 

Čl. III 

VZNIK VÚ (PZ KAMENNÁ) A VZNIK ČLENSTVA 

1. Poľovnícka organizácia VÚ (PZ KAMENNÁ) vzniká podľa § 33 ods. 1 zákona dňom 

registrácie podľa § 34 zákona na základe podania návrhu Obvodnému lesnému úradu 

v Stropkove a to dňom ku ktorému je zapísaná do centrálneho registra poľovníckych 

organizácií, ktorý vedie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

 

2. Členom VÚ (PZ KAMENNÁ) sa môže stať občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, 

ktorý je držiteľom platného poľovného lístka a ktorý súhlasí s obsahom týchto stanov. 

 

3. Členov a čestných členov do VÚ (PZ KAMENNÁ) prijíma členská schôdza na základe 

doporučenia výboru, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov, na základe písomnej 

žiadosti žiadateľa, ktorý spĺňa podmienky podľa predchádzajúceho odseku tohto článku. 



Oznámenie o prijatí, resp. neprijatí žiadateľa za člena, alebo čestného člena zabezpečí výbor 

v písomnej forme, v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa rozhodnutia členskej schôdze o prijatí, 

resp. neprijatí. 

 

4. Ak členská schôdza rozhodne o prijatí za člena VÚ (PZ KAMENNÁ) alebo za čestného člena 

VÚ (PZ KAMENNÁ) platnosť a účinnosť prijatia nastáva dňom pristúpenia k stanovám bez 

výhrad, ako aj ostatným vnútorným predpisom, a to v písomnej forme, ďalej zaplatením 

členského vkladu a zaplatením členského príspevku vo výške stanovenej výborom. 

 

5. Počet členov vo VÚ (PZ KAMENNÁ) má byť úmerný rozlohe a akostnej triede PR, o čom 

rozhoduje výbor, ktorý zároveň každému novoprijatému členovi stanovuje jeho konkrétne úlohy 

pre činnosť vo VÚ (PZ KAMENNÁ). 

 

Čl. IV 

ZÁNIK ČLENSTVA 

1. Členstvo vo VÚ (PZ KAMENNÁ) zaniká: 

 

a) smrťou člena 

 

b) vystúpením člena z VÚ (PZ KAMENNÁ), ktoré je potrebné oznámiť písomne výboru, 

s uvedením dňa ukončenia členstva 

 

c) stratou platnosti poľovného lístka 

 

d) vylúčením z VÚ (PZ KAMENNÁ) 

 

2. Vylúčiť možno člena, ktorý hrubo, alebo opätovne po predchádzajúcom uložení kárneho 

opatrenia, porušil stanovy a ostatné vnútorné predpisy VÚ (PZ KAMENNÁ) alebo predpisy 

o výkone práva poľovníctva, alebo po dobu najmenej 1 roka si neplní svoje povinnosti 

vyplývajúce mu z členstva vo VÚ (PZ KAMENNÁ). 

 

3. Vylúčením člena z VÚ (PZ KAMENNÁ), ktorý hrubo, alebo opätovne, do 5 rokov od 

predchádzajúceho právoplatného kárneho opatrenia uloženého VÚ (PZ KAMENNÁ) porušil 

stanovy a ostatné vnútorné predpisy VÚ alebo predpisy upravujúce výkon práva poľovníctva 

a predpisy súvisiace s výkonom práva poľovníctva, alebo si dlhodobo neplnil povinnosť voči 

VÚ (PZ KAMENNÁ) alebo konal v rozpore so záujmami VÚ (PZ KAMENNÁ). 

 

4. Vylúčiť člena VÚ (PZ KAMENNÁ) môže výbor, a to v prípade, ak členovi nepostačuje 

vzhľadom na závažnosť porušenia pohovor vykonaný pred výborom, alebo ak člen naplnil 

skutkovú podstatu ods 2. a ods.3 tohto článku , ako aj predchádzajúcich viet v tomto odseku. 

O závažnosti porušenia poľovníckej disciplíny zo strany člena rozhoduje výbor. 

 

5. Proti rozhodnutie výboru o uložení kárneho opatrenia akéhokoľvek druhu môže podať člen 

odvolanie, a to v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na členskú schôdzu VÚ (PZ 

KAMENNÁ). Odvolanie proti rozhodnutiu nemá odkladný účinok. O odvolaní rozhoduje 



členská schôdza nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých prítomných členov na tejto členskej 

schôdzi. Rozhodnutie členskej schôdze o odvolaní je konečné a podľa povahy aj vykonateľné. 

Tak rozhodnutie výboru o uložení kárneho opatrenia, ako aj rozhodnutie členskej schôdze 

o odvolaní proti kárnemu opatreniu musí byť vyhotovené v písomnej forme a musí byť 

doručené členovi do vlastných rúk. 

 

6. Členovi, ktorému členstvo vo VÚ (PZ KAMENNÁ) zaniklo akýmkoľvek spôsobom, okrem 

vylúčenia, sa vráti členský vklad, resp. jeho pomerná časť, ktorý je splatný až po schválení 

ročných hospodárskych výsledkov. 

 

Čl. V 

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV 

1. Člen VÚ (PZ KAMENNÁ) má právo: 

 

a) zúčastňovať sa rokovania a rozhodovania na členských schôdzach 

 

b) voliť a byť volený do orgánov VÚ (PZ KAMENNÁ) 

 

c) zúčastňovať sa na výkone práva poľovníctva a ostatnej činnosti VÚ (PZ KAMENNÁ) 

 

d) podávať návrhy, podnety a sťažnosti orgánom VÚ (PZ KAMENNÁ) 

 

2. Člen VÚ (PZ KAMENNÁ) je povinný: 

 

a) zaplatiť členský vklad a členské príspevky vo výške a termíne stanovených orgánmi VÚ 

(PZ KAMENNÁ) vrátane ich stanovenia ostatnými vnútornými predpismi 

 

b) podieľať sa na správe a hospodárení s majetkom VÚ (PZ KAMENNÁ) podľa pravidiel 

stanovených v stanovách VÚ (PZ KAMENNÁ) 

 

c) dodržiavať stanovy a ostatné interné predpisy VÚ (PZ KAMENNÁ) 

 

d) plniť rozhodnutia orgánov VÚ (PZ KAMENNÁ) 

 

e) nahradiť VÚ (PZ KAMENNÁ) škodu, za vznik ktorej zodpovedá 

 

Čl. VI 

ORGÁNY VÚ (PZ KAMENNÁ) 
 

Orgánmi VÚ (PZ KAMENNÁ) sú: 

- členská schôdza 

- výbor 



- dozorná rada PZ  kontrolór  

 

Čl. VII 

ČLENSKÁ SCHÔDZA 

1. Členská schôdza VÚ (PZ KAMENNÁ) je jej najvyšším orgánom. Schádza sa podľa potreby, 

najmenej 1 x v roku, z toho raz za rok, spravidla do konca februára ako výročná. 

 

2. Členskú schôdzu zvoláva výbor VÚ (PZ KAMENNÁ) podľa plánu schváleného členskou 

schôdzou, a to písomne s uvedením navrhovaného programu aspoň 15 dní vopred. 

 

3. Výbor musí zvolať členskú schôdzu, ak o to požiada aspoň 1/3 členov VÚ (PZ KAMENNÁ). 

Výročná členská schôdza: 

a) schvaľuje správu výboru VÚ (PZ KAMENNÁ) o jej činnosti a výsledkoch hospodárenia za 

uplynulý rok, ako i správu kontrolóra o kontrole činnosti a hospodárenia 

 

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

 

c) schvaľuje finančný rozpočet na bežný rok 

 

d) schvaľuje výšku členských vkladov a riadnych, prípadne mimoriadnych členských 

príspevkov 

 

4. Členská schôdza VÚ (PZ KAMENNÁ) rozhoduje o všetkých závažných záležitostiach, najmä: 

a) o zmene stanov VÚ (PZ KAMENNÁ) 

 

b) volí na 5 ročné funkčné obdobie orgány 

 

c) na základe návrhov výboru rozhoduje o prijatí člena, alebo čestného člena 

 

d) rozhoduje o návrhu na ustanovenie člena poľovníckej stráže, resp. o návrhu na jeho 

odvolanie, ako ja poľovného hospodára 

 

e) rozhoduje o sťažnostiach členov proti opatreniam výboru, alebo kontrolóra 

 

f) rozhoduje o zrušení VÚ (PZ KAMENNÁ) toto uznesenie o rozhodnutí musí bezodkladne 

oznámiť Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

prostredníctvom Obvodného lesného úradu v Stropkove a vlastníkom (užívateľom) 

poľovníckych pozemkov, s ktorými má uzavretú zmluvu o užívaní PR 

 

g) schvaľuje príp. správu výboru VÚ (PZ KAMENNÁ) o jeho činnosti a vykonaných 

opatreniach medzi jednotlivými členskými schôdzami 

 

h) schvaľuje rozsah poplatkového odstrelu zveri na návrh výboru 

 



i) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam výboru vo veci uloženia kárneho opatrenia 

všetkého druhu 

 

5. Mimoriadna členská schôdza prerokúva otázky, pre ktoré bola zvolaná. 

 

6. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. 

Uznesenie členskej schôdze je platné, ak ho schváli nadpolovičná väčšina prítomných členov, vrátane 

schválenia zakladajúcimi členmi so stanoveným počtom hlasov podľa predchádzajúceho odseku 

s výnimkou článku VII, písm. 4, od. f). Na platnosť uznesenia o zmene stanov, o voľbe a odvolaní 

členov orgánov, o prijímaní a vylučovaní členov, o odvolaní pri kárnom opatrení, rozsahu 

poplatkových odstrelov, určení členského vkladu a členských príspevkov, úhrady straty a o zrušení, či 

o zlúčení s iným subjektom, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov VÚ (PZ 

KAMENNÁ) . Na schválenie článku VII, písm 4, od. f) je potrebný súhlas 2/3 všetkých členov VÚ. 

Hlasovanie je verejné, alebo ak o tom rozhodne nadpolovičná väčšina prítomných členov (vrátane 

hlasov zakladajúcich členov), tajné. Pri rovnosti hlasov pri hlasovaní v orgánoch VÚ (PZ 

KAMENNÁ) rozhoduje hlas predsedu. Neprítomný člen sa môže nechať zastupovať na základe 

písomne udeleného plnomocenstva. 

 

 

Čl. VIII 

VÝBOR VÚ (PZ KAMENNÁ) 

1. Výkonným orgánom VÚ (PZ KAMENNÁ) je výbor, ktorý: 

 

a) spravuje záležitosti VÚ (PZ KAMENNÁ) v období medzi členskými schôdzami, 

zabezpečuje plnenie uznesení členských schôdzí a rozhoduje o všetkých záležitostiach, 

ktoré nie sú výslovne vyhradené iným orgánom VÚ (PZ KAMENNÁ) 

 

b) zodpovedá za dodržiavanie poľovníckej, hospodárskej, finančnej a organizačnej disciplíny, 

VÚ (PZ KAMENNÁ) 

 

c) v kárnom konaní ukladá členom VÚ (PZ KAMENNÁ) kárne opatrenia každého druhu, 

 

d) predkladá pravidelné správy o svojej činnosti členskej schôdzi. 

 

2. Výbor VÚ sa skladá z predsedu, podpredsedu, tajomníka, poľovníckeho hospodára, finančný 

hospodár, strelecký referent a kynologický referent. Počet členov výboru VÚ (PZ KAMENNÁ) 

určuje členská schôdza. Navzájom však nemožno spájať funkcie predsedu, tajomníka, 

poľovníckeho hospodára a kontrolóra. Poľovnícky hospodár môže funkciu vykonávať až po 

schválení príslušným lesným úradom. 

3. Zasadnutia výboru zvoláva predseda, pričom prizýva v prípade potreby kontrolóra. 

4. Výbor prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou všetkých členov výboru. 

 

 



Čl. IX 

Dozorná rada PZ 
 

1. Dozorná rada PZ 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. Členstvo v dozornej rade PZ je 

nezlučiteľné s členstvom vo výbore PZ. Dozorná rada pozostáva z troch členov, z ktorých jeden 

vykonáva funkciu predsedu dozornej rady 

 

3. 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. 

 

4. Vo svojej činnosti sa riadi smernicami pre činnosť dozorných rád SPZ, metodickými pokynmi 

dozornej rady SPZ a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Schádza sa podľa potreby, 

najmenej dva razy do roka, zvoláva ju predseda dozornej rady. 

 

Čl. IX 

KONTROLÓR 

1. Kontrolór je kontrolný orgán nezávislý od výboru. Kontrolór sa zodpovedá členskej schôdzi,  

ktorej predkladá správu o svojej činnosti a návrhy na odstránenie zistených nedostatkov a závad, 

ak tieto v rámci svojej kontrolnej činnosti zistí 

2. Kontrolóra volí členská schôdza s tým, že členstvo kontrolóra je nezlučiteľné s členstvom vo 

výbore. 

3. Kontrolór kontroluje činnosť a hospodárenie VÚ (PZ KAMENNÁ) a jej orgánov, najmä plnenie 

plánu poľovníckeho a finančného hospodárenia, plnenie zmluvných záväzkov, dodržiavanie 

zákonnosti a uznesení členských schôdzí a nadriadených orgánov. 

 

Čl. X 

KONANIE ZA VÚ A ZASTUPOVANIE VÚ (PZ KAMENNÁ) 

1. V mene VÚ (PZ KAMENNÁ) koná predseda samostatne. Právne úkony v písomnej forme 

vykonáva tak, že k tlačenému názvu VÚ (PZ KAMENNÁ) pripojí svoj vlastnoručný podpis. To 

neplatí pre prípady podľa ods. 2 tohto článku stanov. 

2. Predseda spolu s poľovníckym hospodárom konajú spolu a podpisujú spolu písomnosti týkajúce 

sa poľovníckeho hospodárenia a na základe uznesenia orgánov VÚ (PZ KAMENNÁ) poľovný 

hospodár vydáva a spolu s predsedom podpisuje povolenky na poľovačku: v uvedených 

prípadoch v písomnej forme konajú tak, že k tlačenému názvu VÚ (PZ KAMENNÁ) pripoja 

predseda poľovnícky hospodár svoje vlastnoručné podpisy. 

3. Predseda môže písomne splnomocniť na zastupovanie VÚ (PZ KAMENNÁ) iného člena 

výboru. 



4. Predseda môže písomne splnomocniť na zastupovanie VÚ (PZ KAMENNÁ) inú fyzickú osobu 

alebo právnickú osobu len po predchádzajúcom súhlase výboru. 

 

Čl. XI 

ZÁPISNICE O ROKOVANÍ ORGÁNOV 
 

O rokovaní orgánov VÚ (PZ KAMENNÁ)  a jeho výsledkoch sa robia stručné a výstižné zápisnice, 

ktoré sa archivujú. Zápisnice z členskej schôdze a výboru podpisuje predseda a tajomník, zápisnicu 

z členskej schôdze navyše podpisujú dvaja overovatelia. 

 

 

 

 

 

Čl. XII 

ČLENSKÁ DISCIPLÍNA 

1. Členovi, ktorý porušil povinnosti vyplývajúce z členstva vo VÚ (PZ KAMENNÁ) a na nápravu 

vzhľadom na závažnosť porušenia nepostačuje pohovor, môže výbor podľa miery zavinenia 

a ostatných okolností uložiť tieto druhy trestov: 

 

a) pokarhanie pred výborom VÚ (PZ KAMENNÁ) 

 

b) dočasné obmedzenie lovu zveri v PR (druhu, rozsahu alebo spôsobu), na dobu 1 až 10 

rokov 

 

c) peňažná pokuta 

 

d) odvolanie z funkcií v orgánoch VÚ (PZ KAMENNÁ) 

 

e) vylúčenie z VÚ (PZ KAMENNÁ) 

 

2. Člen, ktorý hrubo alebo opätovne po predchádzajúcom uložení trestu výborom porušil interné 

predpisy VÚ (PZ KAMENNÁ) alebo predpisy upravujúce výkon práva poľovníctva a predpisy 

s tým súvisiace, alebo si dlhodobo neplní povinnosti voči VÚ (PZ KAMENNÁ) alebo konal 

v rozpore s jej záujmami, môže byť vylúčený. O vylúčení rozhoduje výbor nadpolovičnou 

väčšinou všetkých svojich členov 

 

3. Rozhodnutie o uložení trestu sa musí vypracovať písomne a zaslať potrestanému členovi. Proti 

trestu uloženému výborom sa možno odvolať do 15 dní od jeho doručenia na členskú schôdzu, 

ktorej rozhodnutie o dovolaní proti uloženiu trestu je konečné. 

 



Čl. XIII 

HOSPODÁRENIE 

1. VÚ (PZ KAMENNÁ) je právnická osoba zriadená podľa zákona a je neziskovou organizáciou 

s právnou subjektivitou, hospodári podľa vlastného plánu hospodárenia schváleného členskou 

schôdzou. 

 

2. Majetok tvoria: 

 

a) členské vklady, ktoré však podliehajú osobitnému režimu hospodárenia podľa ods. 3 tohto 

článku stanov 

 

b) členské príspevky 

 

c) výnosy z poľovníckeho hospodárenia 

 

d) príjmy z inej činnosti 

 

e) iné majetkové príjmy a hodnoty 

 

f) ostatný hnuteľný a nehnuteľný majetok 

 

g) dary právnických a fyzických osôb 

 

3. Členské vklady nie sú vo vlastníctve VÚ (PZ KAMENNÁ) sú len zverenými prostriedkami 

členov, ktorými VÚ (PZ KAMENNÁ) môže disponovať len v prípade, že nemá k dispozícii iné 

finančné prostriedky. Pri zániku členstva sa členské vklady, alebo ich zostatková hodnota 

vracajú členom, alebo dedičom, a to až po schválení ročných hospodárskych výsledkov. 

 

4. VÚ (PZ KAMENNÁ) vytvára podmienky pre samofinancovanie. Pre hmotnú zainteresovanosť 

členov schvaľuje vlastné pravidlá v nadväznosti na všeobecne záväzné právne predpisy. 

 

5. VÚ (PZ KAMENNÁ) musí zo svojich zdrojov zabezpečiť: 

 

a) prostriedky na vyrovnanie nákladov spojené s platením nájomného, starostlivosťou o zver 

a poľovnícke zariadenia, úhradu daní a poplatkov, ako aj nákladov spojených s chovom 

poľovne upotrebiteľných psov 

 

b) prostriedky na tvorbu centrálne zriadených fondov, za účelom zveľadenia poľovníctva 

a zabezpečenia činnosti VÚ (PZ KAMENNÁ) 

 

Čl. XIV 

ZÁNIK VÚ (PZ KAMENNÁ) 

1. VÚ zaniká podľa § 38 ods. 1: 



 

a) dobrovoľným rozpustením, o čom rozhoduje členská schôdza nadpolovičnou väčšinou 

všetkých členov 

 

b) zlúčením s inou poľovníckou organizáciou, o čom rozhoduje členská schôdza 

nadpolovičnou väčšinou všetkých členov 

 

c) právoplatným rozhodnutím obvodného lesného úradu o rozpustení 

 

2. Likvidácia VÚ (PZ KAMENNÁ) sa vykoná podľa § 39 zákona: 

 

a) ak pri zániku poľovníckej organizácie neprejdú práva a povinnosti na právneho nástupcu, 

vykoná sa jej likvidácia 

 

b) likvidácia poľovníckej organizácie sa uplatní tiež pri zániku poľovníckej organizácie podľa 

§ 38 ods. 1 písm. a) a b) zákona. Likvidátorom poľovníckej organizácie je jej štatutárny 

orgán. Ak neexistuje štatutárny orgán, ktorý by majetkové vyrovnanie vykonal, obvodný 

lesný úrad navrhne súdu určenie likvidátora 

 

Čl. XV 

ZOZNAM ČLENOV VÚ A ZOZNAM ČLENOV ORGÁNOV VÚ 
(PZ KAMENNÁ) 

1. Zoznam členov VÚ (PZ KAMENNÁ) je uvedený v prílohe č. 1 týchto stanov; všetci členovia 

VÚ tvoria jej členskú schôdzu. 

 

2. Zoznam členov orgánov VÚ (PZ KAMENNÁ) a to výboru a kontrolóra je uvedený v prílohe č. 

2 týchto stanov. 

 

Čl. XVI 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

1. Tieto stanovy boli prijaté a jednohlasne odsúhlasené na ustanovujúcej členskej schôdzi VÚ (PZ 

KAMENNÁ) so sídlom................................ dňa .......................... s tým, že VÚ (PZ 

KAMENNÁ) vzniká v súlade s § 33 zákona a čl. III ods. 1 týchto stanov dňom registrácie 

zápisom v centrálnom registri poľovníckych organizácií. 

 

2. Tieto stanovy sú vyhotovené v štyroch rovnopisoch, pričom dva rovnopisy sa prikladajú 

k návrhu na registráciu a dva rovnopisy sa uchovávajú pre internú evidenciu vo VÚ (PZ 

KAMENNÁ). 

 

V Okrúhlom dňa.................. 

 

Predseda PZ Vlčie údolie 


