Slovenská poľovnícka komora
organizačná zložka
Obvodná poľovnícka komora Považská Bystrica
Podhlinie 1159/15, 017 01 Považská Bystrica
Všetkým uživateľom poľovných revírov
v okrese Považská Bystrica
a Púchov
V Pov. Bystrici 10.03.2020

Vec:
Mimoriadne opatrenie k chovateľskej prehliadke poľovníckych trofejí
ulovených v poľovníckej sezóne 2019-2020 v Beluši..
Predstavenstvo OPK Považská Bystrica ako zodpovedný orgán poľovníckej
samosprávy v územnej pôsobnosti okresov Považská Bystrica a Púchov s plnou
vážnosťou zhodnotilo situáciu, ktorá vznikla šírením nového koronavírusu. Zobralo na
vedomie mimoriadne opatrenia a odporúčania vlády SR a iných štátnych orgánov ako
aj doporučenie SPK k danej situácii a podľa $ 19 stanov SPK prijalo nasledovné
rozhodnutie:
Výstavná časť chovateľskej prehliadky – t. j. výstava poľovníckych trofejí, ktorá
sa mala konať dňa 22. marca 2020 / nedeľa / v Dome kultúry Beluša sa
RUŠÍ BEZ NÁHRADY
Rovnako sa týmto rušia i všetky sprievodné akcie plánované ku konaniu verejnej
časti chovateľskej prehliadky.
Charakter výstavy a účasť poľovníckej i nepoľovníckej verejnosti a obyvateľstva
na výstave nesie v sebe väčšinu faktorov definovaných ako vysoko rizikové pre šírenie
koronavírusu.
Podotýkame, že neverejná časť chovateľskej prehliadky / hodnotenie trofejí /
prebehlo 28.,29.02. a 01.03.2020 , čím sa splnili všetky zákonné a odborné podmienky
súvisiace s chovateľskou prehliadkou. Katalóg ulovených trofejí za poľovnícku sezónu
2019-2020 sa spracováva a bude k dispozícii na zakúpenie cestou jednotlivých
poľovných združení a spoločností, ako aj v sídle OPK Považská Bystrica.
Predstavenstvo v súčinnosti s hodnotiteľskou komisiou zabezpečí pri vracaní
hodnotených trofejí späť užívateľom
poľovných revírov príslušné hygienické
opatrenia, vrátane vstupu cudzích osôb do priestorov preberania trofejí, tak aby boli
dodržané zásady zamedzenia šírenia koronavírusu. O termíne a spôsobe prevzatia
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trofejí budú v krátkej dobe cestou štatutárnych zástupcov a poľovných hospodárov
informovaní všetci užívatelia poľovných revírov v pôsobnosti OPK Považská Bystrica.
V prípade akejkoľvek potreby konzultácie kontaktujte v ktoromkoľvek čase
tajomníka OPK Považská Bystrica. V maximálne možnom rozsahu informujte
o uvedenom opatrení poľovnícku i nepoľovnícku verejnosť vo Vašej pôsobnosti.

Ing. Anton Novosad
Predseda OPK

Ing.Margita Peťovská
tajomník

MUDr.Pavel Mičiak
predseda RgO SPZ

Doručuje sa :
Štatutárni zástupcovia a poľovní hospodári všetkých užívateľov PR v okrese Považská
Bystrica a Púchov.

