
Pozemkové spoločenstvo Vrakúň a Nekyje na Ostrove, IČO: 37991558
so sídlom 93025 Vrakúň, Námestie sv. Štefana 474/1
zastúpené predsedom Mgr. Rudolfom Uherom

Ing. Béla Kiirthy, bytom Gyulu Szabóa 438/36, 929 01 Dunajská Streda

ARVUM, Pol'nohospodárske družstvo, IČO: OO 191 752
so sídlom 93025 Vrakúň, Kiirtvélyešská 490/30
zastúpené Attilom Bašternákom - predsedom predstavenstva

spolu ako splnomocnený zástupca najmenej jednej tretiny vlastníkov pol'ovných pozemkov počítanej z výmery pozemkov
navrhovaných na začlenenie do poľovného revíru (Samostatná bažantnica Vrakúň) s oprávnením na zastupovanie vlastníkov
pol'ovných pozemkov na zhromaždení vlastníkov pol'ovných pozemkov ako aj s oprávnením najeho zvolanie
ako oprávnená osoba v zmysle ustanovení § 5 ods. 3 zákona Č. 274/2009 Z.z. o pol'ovníctve a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o poľovníctve, resp. zákon) po splnení jednotretinovej podmienky
týmto v zmysle ustanovení § II ods. I zákona o pol'ovníctve sa uverejňuje táto

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - POZVÁNKA
Zhromaždenie vlastníkov pol'ovných pozemkov navrhovaných na začlenenie do pol'ovného revíru - Samostatnej

bažantnice Vrakúň

Zvolávatel' Pozemkové spoločenstvo Vrakúň a Nekyje na Ostrove zastúpené Mgr. Rudolfom Uherom - predsedom,
Ing. Béla Kurthy a ARVUM, Pol'nohospodárske družstvo zastúpené Attilorn Baštemákom - predsedom predstavenstva
všetci spolu ako splnomocnený zástupca, resp. vlastník najmenej jednej tretiny vlastníkov pol'ovných pozemkov počítanej z
výmery pozemkov navrhovaných na začlenenie do pol'ovného revíru - Samostatnej bažantnice Vrakúň s oprávnením na
zastupovanie vlastníkov pol'ovných pozemkov na zhromaždení vlastníkov pol'ovných pozemkov ako aj s oprávnením najeho
zvolanie v zmysle ustanovení §-u 5 ods. 3 zákona o pol'ovníctve týmto zvoláva zhromaždenie vlastníkov poľovných
pozemkov, ktoré majú byť začlenené do Samostatnej bažantnice Vrakúň a to za účelom rozhodnutia vlastníkov pol'ovných
pozemkov, ktoré majú byť začlenené do Samostatnej bažantnice Vrakúň o podaní žiadosti o uznanie pol'ovného revíru -
Samostatnej bažantnice Vrakúň v zmysle ustanovenia §-u 5 ods. I zákona o poľovníctve, ktoré sa bude konať

dňa 14.12.2020 o 10:00 hodine

v sídle Notárskeho úradu JUDr. Petra Šulaiho v Nových Zámkoch na ulici M. R. Štefánika 14,
s nasledovným programom:

l. Kontrola prítomných, ich zápis do prezenčnej listiny, otvorenie zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov
navrhovaných na začlenenie do pol'ovného revíru - Samostatnej bažantnice Vrakúň a kontrola

uznášaniaschopnosti.
2. Vol'ba orgánov zhromaždenia vlastnikov poľovných pozemkov navrhovaných na začlenenie do poľovného revíru -

Samostatnej bažantnice Vrakúň.
3. Predloženie, oboznámenie sa a schválenie Projektu Samostatnej bažantnice Vrakúň s presnou definíciou priebehu

hraníc Samostatnej bažantnice Vrakúň. Oboznámenie sa s vlastníckymi vzťahmi a štruktúrou vlastníkov poľovných
pozemkov v pol'ovnom revíri - Samostatnej bažantnici Vrakúň



4. Rozhodnutie vlastníkov pol'ovných pozemkov o podaní žiadosti o uznanie pol'ovného revíru - Samostatnej
bažantnice Vrakúň v zmysle ustanovenia §-u 5 ods. 1 zákona o pol'ovníctve.

5. Voľba splnomocnencov podľa ustanovenia §-u 5 ods. 7 zákona Č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6. Záver.

Týmto si dovol'ujeme požiadať vlastníkov poľovných pozemkov navrhovaných na začlenenie do poľovného revíru -
Samostatná bažantnica Vrakúň, aby sa na zhromaždení zúčastnili, alebo vyslali splnomocneného zástupcu (na základe
písomného splnomocnenia). Priebeh zhromaždenia bude v zmysle ustanovení § 5 ods. 5 zákona o pol'ovníctve osvedčený
notárskou zápisnicou. Na zhromaždení je nutné predložiť doklady osvedčujúce vlastníctvo k poľovným pozemkom
navrhovaných na začlenenie do pol'ovného revíru (Samostatná bažantnica Vrakúň) a prípadne aj splnomocnenie na
zastupovanie a u právnických osôb aj doklad osvedčujúci právnu subjektivitu a preukázanie, že prítomný zástupca je
štatutárnym zástupcom s právom rozhodovať v mene právnickej osoby.

Pol'ovné pozemky navrhované na začlenenie do poľovného revíru - Samostatnej bažantnice Vrakúň sú toho času
začlenené v pol'ovnom revíri Vrakúň, ktorý bol uznaný rozhodnutím Okresného úradu v Dunajskej Strede, odbor pozemkový,
pol'nohospodárstva a lesného hospodárstva Č. L97/0 1 O l O-OO 1/9 zo dňa 13.05.1997, zmenený rozhodnutím Obvodného
lesného úradu v Dunajskej Strede Č. L/2007/0020 12-00002.

Súčasťou tejto Pozvánky - verejnej vyhlášky je aj mapový zákres navrhovaných hraníc na katastráInej mape.

Vo Vrakuni, dňa 03.12.2020
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Pozemkové spoločenstvo Vrakúň ekyje na Ostrove

Mgr. Rudolf Uher
predseda
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