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Prítomní: 

1. Ing Bartuš Attila 

2. Hanžlová Alžbeta 

3. Konkoly Jozef 

4. Szabó Ján 

5. Székely Peter 

6. Vajda Ľudovít 

7. Špánik Ladislav 

 

Program: 

 

1. Plán brigády 

2. Zriadenie účtu v banke, zmena disponentov 

3. Posed Mókuš oprava 

4. Prispievanie strelcom na súťaže 

5. Grafika loga združenia 

6. Výstavba samonasypacieho krmelca 

7. Kúpa fotopasce 

8. Návrh na odmenu za používanie nástrojov na spoločných brigádach 

9. Mapa združenia s označeniami posedov, krmelcov, solísk, zapisovanie sa do knihy 

návštev 

10. Realizovanie kukuričného políčka v spolupráci s miestnym poľnohospodárom 

11. Vyčistenie lúky Balázs rét 

 

 

K 1. bodu: 

Príloha č1. Brigády na rok 2017. 

 

K 2. bodu: 

V stredu, dňa 22.3.2017, disponenti: Hanžlová Alžbeta, Szabó Ján, Székely Peter. 

 

K 3. bodu:  

Nákup materiálu na opravu strechy, cca za 40e, Szabó Ján. 
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K 4. bodu: 

Návrh na sponzorovanie strelcov s čiastkou 100e za rok, bude prejednané na členskej schôdzi 

dňa 26.3.2017. 

 

 

K 5. bodu: 

Grafika loga PZ schválená výborom a vybranými členmi. Logo viď. v hlavičke. 

 

K 6. bodu: 

Návrh na výstavbu samonásypného krmelca prostredníctvom maďarskej firmy. Cena 

investície a miesto uloženia krmelca budú prejednané na členskej schôdzi dňa 26.3.2017. 

 

K 7. bodu: 

Cena investície a miesto uloženia fotopasce budú prejednané na členskej schôdzi dňa 

26.3.2017. 

 

K 8. bodu: 

Odmena by sa týkala členov, ktorí v rámci spoločnej brigády pracujú s vlastným „motorovým 

náradím“  ako sú: motorová píla, kosačka, atď... Bude prejednané na členskej schôdzi dňa 

26.3.2017. 

 

K 9. bodu: 

Pracuje sa na orto-foto mape o rozmeroch 95cm x 160cm, ktorá bude vystavená v chatke. 

Mapa bude obsahovať: presné hranice revíru, miestá a čísla posedov, pevných sedákov, 

krmelcov a solísk. Zároveň, výbor navrhuje aj zmenu v zapisovaní sa do knihy návštev, kde 

sa bude uvádzať aj číslo posedu a spôsob poľovačky. Bude prejednané na členskej schôdzi 

dňa 26.3.2017. 

 

K 10. bodu: 

Sejba neprichádza do úvahy vzhľadom na vysokú cenu a na to, ze tento rok bude kukurica 

zasiata spoločnosťou Agro trade v lokalite Szarka puszta. Celkové náklady od zasiatia až po 

žatvu vychádzajú na 550e na hektár. 
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K 11. bodu: 

Čistenie lúky Balázs sa uskutoční na spoločnej brigáde dňa 3.6.2017 

 

 

V Gemerskej Hôrke, dňa 20. marca 2017 

 

Zápisnicu zapísal: Ing Attila Bartuš 

 

                                                                                        ....................................... 

           Ján Szabó 

          Predseda PZ  

 


