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akt; splnomocnený Z8S"i:UPCr., msp. ako vlastník nf\il1i!enc;j 113 vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Samostatnú
.. _ bažanmica Vrakúň (počítane] z výmery poľovného revíru Samostatná bažantnica Vrakúň)._---------_._--, .... _-_._-_ .. _--------_._-----_.,._---_ .. -----_'
ako oprávnená osoba v zmysle ustanovení il :5 ods. J zákona Č. 274i2ú(}\) z.z. o poľovníctve a 6) zmene a doplnení niektorých

;;;mconov v znení neskorších predpisov (ďale] len zákon o poľovníctve ale zákona) po splnení jednotretinove] podmienky
týmto v zmysle ustanovení § II ods, l zákona o poľovníctve sa uverejňuje táto
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Podpísant vyššie uvedení a detlnovaní vlastníci, resp . splnomocnení zástupcovia vlastníkov poľovných ako splnomocnený
zástupca vlastníkov viac ako jednej tretiny výmery poľovného revíru Samostatná bažantnica 'Vi'akÍlfil ~j s oprávnením zvolať
zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Samostatná bažantnica Vrakúň v zmysle ustanovení § 5
ods, 3 zákona o poľovníctve týmto il%Uávta zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Samostamá
bažantnica Vrakúň uznaného rozhodnutím Okresným úradom Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor č.: OU~DS-PLO
:J:02li003804-004 zo •.iila 13.01.202 l, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.02.2020 za účelom rozhodnutia o postúpení
užívauía poľovného revíru v zmysle ustanovení § j l ods. ~ zákona o poľovníctve, ktoré sa bude konať

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

i. Kontrola Ii'I'ntoinných, ich zápis do prezenčnej listiny, otvorenie zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov
v poľovnom revírí Samostatná bažanmica vrakúň a kontrola uznäšantaschopností.

2, Voľba orgánov zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Samostatná bažantnica Vrakúň
3. Rozhodnutie vlastníkov poľovných pozemkov o spôsobe využitia práva poľovníctva podľa § R2 zákona alebo § 13

zákona o poľovníctve.
4. Dohoda o výške náhrady za postúpenie užívania poľovného revíru Samostatná bažantnica Vrakúň (v prípade, že sa

zhromaždenie rozhodne o užívani poľovného revíru postupom podľa § 13 zákona),
5. Dohoda o> subjekte, poľovníckej organizácii, ktorá bude do budúcna užívateľom poľovného revíru Samostatná

bažantnica Vrakúŕí.
6. Voľba splnomocnencaíov) podťa § :; ods. 7 zákona č. 274/2U09 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení

niektorých zákonm v v zneni neskorších predpisov v zneni neskorších predpisov.
7. Zá'llei'.
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