
 
___________________________________________________________________________ 
/splnomocnenec/- meno a priezvisko, adresa                        

                                V....................................dňa.......................                  
 
                                                                                                                Okresný úrad Námestovo 
                                                                                                                pozemkový a lesný odbor 
                                                                                                                Námestie A. Bernoláka 381/4 
                                                                                                                029 01 Námestovo 
 
Vec: Návrh na registráciu poľovníckej organizácie 
 
     Nižšie uvedení členovia prípravného  výboru podľa § 33 ods.2 zákona č.274/2009 Z. z. 
o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto podávajú 
návrh na registráciu poľovníckej organizácie pod názvom: 
 
................................................................................................................................................................. 
/ vypísať presný názov totožný s názvom uvedeným v priložených stanovách, vrátane malých písmen, 
úvodzoviek, pomlčiek a pod/ 
 
Sídlo:.................................................................................................................................................... 
 
Členovia prípravného výboru: 
 
1./meno a priezvisko/......................................................../rodné číslo/........................................... 
 
/bydlisko/........................................................................./č. poľ. lístka/.................                                                                                                                                                       
                                                                                                                            ............................. 
               ........................................................................                                              podpis                 
 
2./meno a priezvisko/......................................................../rodné číslo/........................................... 
 
/bydlisko/........................................................................./č. poľ. lístka/.................                                                                                                                                                       
                                                                                                                            ............................. 
               ........................................................................                                              podpis                 
 
3./meno a priezvisko/......................................................../rodné číslo/........................................... 
 
/bydlisko/........................................................................./č. poľ. lístka/..................                                                                                                                                                       
                                                                                                                            ............................. 
               ........................................................................                                              podpis                 
 
Za výbor je oprávnený konať člen prípravného výboru (splnomocnenec): 
 
/meno a priezvisko/............................................................................................. 
 
/bydlisko/.............................................................................................................   
 
Telefón .............................. E-mail.................................................................           ......................... 
                                                                                                                              podpis splnomocnenca 
 
 
Prílohy: 2x stanovy 
              Správny poplatok 66,- eur (kolková známka), podľa položky 34a)2. zákona 145/1995 Z. z 



 
§32 Poľovnícka organizácia 
(1) Na účely tohto zákona sa poľovníckou organizáciou rozumie právnická osoba zriadená podľa tohto 
zákona, ktorá 
a) je organizáciou, ktorá nie je založená na účel dosiahnutia zisku, ktorá združuje občanov Slovenskej 
republiky, ktorí sú držiteľmi poľovných lístkov, a iné fyzické osoby na účel ochrany a presadzovania 
oprávnených záujmov svojich členov na úseku poľovníctva,  
b) má sídlo na území Slovenskej republiky,  
c) je zapísaná v centrálnom registri, ktorý vedie ministerstvo,  
d) riadi svoju činnosť stanovami, ktoré musia byť v súlade s týmto zákonom a ostatnými, všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 
 
(2) Poľovnícka organizácia môže mať svoje organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu v 
rozsahu určenom v stanovách poľovníckej organizácie 
 
K návrhu na registráciu pripoja dva výtlačky stanov poľovníckej organizácie, v ktorých musí 
byť uvedené: ( § 33 ods.2) 
 
a) názov poľovníckej organizácie,  
b) sídlo,  
c) pôsobnosť,  
d) cieľ a rozsah jej činnosti,  
e) práva a povinnosti členov,  
f) orgány poľovníckej organizácie, ich kompetencie, spôsob ich vytvorenia, určenie orgánov a 
funkcionárov oprávnených konať v mene organizácie,  
g) spôsob registrácie členov a organizačných zložiek,  
h) ustanovenia o organizačných zložkách, ak sú vytvorené a ak konajú vo svojom mene,  
i) zásady hospodárenia. 
 
 
Konanie OU PLO 
 

1. OU PLO do 10 dní odo dňa doručenia návrhu prekontrolovať či poľ. organizácia spĺňa 
podmienky podľa § 32 ods. 1 a má predpísané náležitosti podľa § 33 a taktiež či priložené 
stanovy obsahujú údaje podľa § 33 ods. 2. Ak nie do 10 dní upozorniť splnomocnenca na 
odstránenie nedostatkov.( § 34 ods. 3) 

 
2. Konanie o návrhu začne až vtedy keď je na OU PLO doručený návrh na registráciu, ktorý 

nemá vyššie uvedené nedostatky. Oznámiť začatie konania splnomocnencovi alebo 
prípravnému výboru. ( § 34 ods. 4) 

 
3. Do 15 dní odo dňa začatia konania OU PLO rozhodne o odmietnutí registrácie podľa § 35 ods. 

1. 
 

4. Do 15 dní OU PLO vykoná registráciu ak nezistí dôvod na odmietnutie registrácie a zašle 
splnomocnencovi jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí deň registrácie. 

 
5. O Registrácii sa rozhodnutie nevydáva!!!! ( § 36 ods.1 ) 

 
6. Vznik poľovníckej organizácie , jej názov a sídlo oznámi OU PLO do 7 dní po registrácií 

Štatistickému úradu SR. ( 36 ods.2) 
 

7. Poľovnícka organizácia je povinná OU PLO bezodkladne nahlásiť pridelené IČO. (§ 36 ods.3) 
 
 


