OkO SPZ Nové Zámky, Podzámska 4/A 94001 Nové Zámky
v Nových Zámkoch dňa: 1.8.2014

OZNAM
o zmene pri vydávaní a predlžovaní platnosti PL
Na zasadnutí rady OkO SPZ Nové Zámky sa schválil nový členský poplatok pre členov OkO
SPZ Nové Zámky za vydanie a predlženie platnosti PL nasledovne:
Celkový poplatok na jeden rok je 25.-€ - tento sa skladá z nasledovných položiek
Členský poplatok pre OkO SPZ je
Poistné za škody pri výkone práva poľovníctva
Úrazové pripoistenie
Odvod do SPZ Bratislava
Členský a účelový príspevok do OPK Nové Zámky
Spolu je to

6,41.4.1,10.3,49.10.25.-

Poistné za škody pri výkone práva poľovníctva a úrazové poistné je povinné v zmysle § 52
zákona NR SR č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o poľovníctve)
Toto rozhodnutie platí pri vydávaní nových PL už na tento rok a pri predlžovaní platnosti PL
od roku 2015.
Zároveň upozorňujeme všetkých členov, ktorým končí platnosť PL v roku 2014, že tento si
môžu predlžiť počas stránkových dní na OPK Nové Zámky s odkladnou platnosťou účinku od
1.1.2015. Dostanete vydaný nový PL a starý Vám zostáva naďalej až do ukončenia jeho
platnosti. Po ukončení platnosti starého PL ste ho povinní odovzdať na OPK Nové Zámky
a to z dôvodu toho, že PL je verejná listina a je podľa zákona 274/2009 majetkom SPK.
Pri predlžení platnosti PL je potrebné predložiť:
- vyplnenú žiadosť na predlženie platnosti PL
- poľovný lístok
- občiansky preukaz
- potvrdenie o členstve a zaplatení poistného v OkO SPZ
- zaplatenie členského
-zaplatenie poplatku pre OPK za predlženie PL
- dve fotografie rozmer 3,5x3,5
Žiadosť, potvrdenie o členstve a zaplatení poistného dostanete pri predlžovaní PL v kancelárii
OPK Nové Zámky od p. Rečkovej za OkO SPZ.
Mgr. Ján Volf
predseda OkO SPZ Nové Zámky

OkO SPZ Nové Zámky, Podzámska 4/A 94001 Nové Zámky
v Nových Zámkoch dňa: 1.8.2014
VZOR POTVRDENIA o ČLENSTVE v OkO SPZ NZ
Potvrdenie o členstve v OkO SPZ Nové Zámky
v Nových Zámkoch dňa :
Potvrdzujeme, že menovaný :
Meno a priezvisko :
Narodený :
Rodné číslo :
Číslo OP :
Bytom :
je členom OkO SPZ Nové Zámky, ktorá sa zaväzuje menovaného poistiť opakovane v danom
roku platnosti PL, počas rokov od .................. do .................. v zmysle § 52 zákona NR SR
č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o poľovníctve)

vybavuje : Rečková Denisa

Mgr. Volf Ján
predseda OkO SPZ Nové Zámky

OkO SPZ Nové Zámky, Podzámska 4/A, 94001 Nové Zámky
OZNAM
Oznamujeme všetkým členom OkO SPZ Nové
aktualizovaná Poistná zmluvu SPZ s Allianz, verzia c.5

Zámky,

že

je

a zároveň poistný certifikát, ktorý preukazuje zodpovednostne poistenie
fyzickej osoby, v slovenskom jazyku a jeho anglickú mutáciu – pre prípady
poľovníkov, členov, ktorí sa chystajú poľovať v rámci územnej platnosti zmluvy a to
v rámci krajín Európskej Únie.
Postup OkO/RgO SPZ pri poistnom certifikáte - poistenie zodpovednosti za
škodu:
1)
Zodpovedný pracovník OkO/RgO SPZ vyplní: MENO a PRIEZVISKO ,RODNÉ
ČÍSLO poľovníka, ktorý je poistený zodpovednostne za škodu;
v anglickej verzii MENO PRIEZVISKO a ČÍSLO OBČIANSKÉHO PREUKAZU
poľovníka;
2)
a pošle vyplnený certifikát e-mailom na adresy:
organizacne@polovnictvo.sk alebo sekretariat@polovnictvo.sk, kvôli pečiatke
a podpisu poistníka – teda SPZ.
Opečiatkovaný a podpísaný certifikát Vám pošleme scanom späť..
Tento oznam sa týka tých poľovníkov, ktorí idú vykonávať výkon práva poľovníctva
v krajinách EU.

Vid: prílohy na ďalších stranách
-

certifikáty
podpísaná zmluva

POISTNÝ CERTIFIKÁT – POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah
poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou.

Dátum vystavenia certifikátu:

1. augusta 2014

POISTNÍK:

POISŤOVATEĽ

Slovenský poľovnícky zväz
Štefánikova 10
811 05 Bratislava
IČO: 00 178 144

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava, Slovensko
IČO: 00 151 700
IČ DPH: SK2020374862
DIČ: 2020374862

POISTENÝ:

Okr. Súd Bratislava I, Obch. register
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 196/B

Meno a priezvisko:
rodné číslo:

ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA
Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom
nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely
ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je
predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných a osobitných dojednaní poistnej zmluvy.

Poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú pri výkone práva poľovníctva
Occurrence
511 033 133
01.01.2010
31.12.2014
Európska únia

DRUH POISTNÉHO KRYTIA:
POISTNÝ PRINCÍP:
ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY:
ZAČIATOK PLATNOSTI POISTNEJ ZMLUVY:
KONIEC PLATNOSTI CERTIFIKÁTU:
ÚZEMNÁ PLATNOSŤ:
NA JEDNU ŠKODOVÚ UDALOSŤ:
POISTNÉ SUMY

153 000 EUR z toho:
škoda na zdraví: 150 000 EUR
Škoda na veci:
3 000 EUR

__________________________________________
PODPIS A PEČIATKA POISTNÍKA

CERTIFICATE OF LIABILITY INSURANCE

This certificate is issued as a matter of information only. This certificate does not amend, extend or alter the coverage
afforded by the policy below.

Issue Date (DD.MM.YY):

1. 8. 14

POLICYHOLDER:

INSURER:

Slovenský Poľovnícky zväz
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
ICO: 00 178 144

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava, Slovakia
IČO: 00 151 700
IČ DPH: SK2020374862
DIČ: 2020374862

INSURED:
XXXXXXX – meno a priezvisko poľovníka
No. of ID :

Registered in the Corporate Registry of District Court Bratislava I, section Sa,
file no. 196/B

COVERAGES
This is to certify that the policy listed below has been issued to the insured named above for the policy period indicated.
Notwithstanding any requirement, term or condition of any contract or other document with respect to which this
certificate may be issued or may pertain, the insurance afforded by the policy described herein is subject to all the
terms, exclusions and conditions of such policy. The limits shown may have been reduced by paid claims.

TYPE OF INSURANCE:
TRIGGER:
POLICY NUMBER:
POLICY EFFECTIVE DATE (DD.MM.YY):
POLICY EXPIRATION DATE (DD.MM.YY):
COVERAGE TERRITORY:

LIMITS

Hunting Liability
Loss occurrence
511 033 133
January 1st 2010
December 31 2014
European Union

EACH OCCURRENCE:

EUR 153 000 thereof:
Bodily injury: EUR 150 000
Property damage: EUR 3 000

__________________________________________
SIGNATURE AND STAMP OF THE POLICYHOLDER

OPK Nové Zámky, Podzámska 4/A, 94001 Nové Zámky
OZNAM
v Nových Zámkoch dňa: 1.8.2014
Oznamujeme všetkým členom OPK Nové Zámky ako i jej organizačným zložkám, ktorými sú
OkO SPZ Nové Zámky a SLOS Pribina pôsobiace v okrese Nové Zámky, že na svojej
okresnej konferencii konanej dňa 3.6.2014 bol schválený členský a účelový príspevok vo
výške 10.- €/ rok.
Na konferenciu boli pozvaní jej členovia, ktorých je podľa počtu revírov 80. K 1.1.2014
neboli preregistrované 3 PZ registrované v OPK Nové Zámky, preto boli pozvaní iba
zástupcovia 77 revírov. Z celkového počtu 80 pozvaných aj s členmi predsedníctva sa
rokovania zúčastnili 53. Z celkového počtu prítomných za návrh hlasovalo 52 a jeden sa
zdržal hlasovania.
Členský a účelový príspevok sa určil preto, lebo podľa zákona NR SR č. 274/2009 Z. z. o
poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
zákon o poľovníctve) OPK Nové Zámky vykonáva činnosti na úseku poľovníctva,
administratívne úkony pre všetkých svojich členov ako i organizačné zložky.
Ďalej Vám oznamujeme, že v mesiaci september 2014 sa v spolupráci OPK Nové Zámky
a OÚ Nové Zámky Pozemkový a lesný odbor pripravuje zvolanie poľovníckeho aktívu,
na ktorom sa okrem aktuálnych problémov na úseku poľovníctva predloží návrh na
vytvorenie štyroch poľovníckych komisií. Jedná sa o komisiu poľovnícku, osvetovú,
streleckú a kynologickú. Dôvod vytvorenia týchto komisií je skvalitnenie práce OPK
Nové Zámky.

JUDr. Ján Ikrényi
predseda OPK Nové Zámky

