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Vaša značka :   Naša značka :   V Považskej Bystrici : 
    2014/Pe/8   13.08.2014 

      
   
VEC :  Usmernenie – I. výročný snem OPK. 
 
 
 Prezídium SPK v zmysle § 11  odst. 3 Stanov SPK zvoláva I. výročný snem SPK, ktorý 
sa uskutoční dňa 06.12.2014 v Nitre. 
Na základe toho sa musia uskutočniť do 30.10.2014 výročné konferencie OPK,  Z tohto dôvodu 
Predstavenstvo OPK vydáva nasledovné organizačné pokyny na zabezpečenie všetkých 
právnických osôb združených v Obvodnej poľovníckej komore Považská Bystrica  vrátane kľúča 
pre voľbu delegátov na výročnú konferenciu. Volebný kľúč musí umožniť zastúpenie každej 
právnickej osoby združenej v OPK, Lesom SR, Pribina a PO Diana s trvalým pobytom 
v územnej pôsobnosti OPK. 
 
 Predstavenstvo OPK Považská Bystrica na základe uznesenia č.  20 /8/2014 ukladá 
všetkým poľovníckym organizáciam  vyslať delegáta na výročnú konferenciu OPK alebo 
jeho náhradníka. 
  

 Demokratickým spôsobom zvoliť delegáta a náhradníka s hlasom rozhodujúcim na 
výročný snem podľa nasledovného kľúča : 
 
- Poľovnícke  organizácie do 50 členov budú voliť jedného delegáta s hlasom rozhodujúcim, 

ktorý bude zároveň i členom Rady OPK. Poľovnícke organizácie , ktoré majú členskú 
základňu nad 51 členov budú voliť  2 delegátov s hlasom rozhodujúcim.   

 
- Prikladáme dotazníky delegátov na snem s hlasom rozhodujúcim, ktoré treba vypísať 

čitateľne , presne vyznačiť kto je zvolený za Vašu PO do  rady OPK. V prípade ,že zvolený 
delegát ochorie, alebo sa z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť regionálneho snemu, treba 
zvoliť i náhradníka. Priložené dotazníky vypíšte, opečiatkujte, podpíšte a odošlite na OPK 
Považská Bystrica  do 15.09.2014 

 
- Držitelia poľovníckych lístkov, ktorí nie sú členmi poľovníckej organizácie majú nasledovné 

zastúpenie na sneme : Ing. Černuch Marián, Ing.Michalcová Miroslava, Filo Pavol, Pauer 
Jaroslav, Ing. Gášek Peter.  
 
Žiadame Vás o dôsledné dodržanie stanovených termínov, čím prispejete k zdarnému 
priebehu I. výročného snemu OPK. 

 
 

       Ing.Peťovská Margita        Kršík Stanislav 
 
       tajomník OPK            predseda  OPK 
 
 
 
 


