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~§ Vli'ar..ĎÚll1i,

li;;;:(~~'ítilJéilo/0;M,tfi ,Jtí':(j)j2l~
o

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

VlF~~lEJJl'-TA VV)BlJLd~§R~A ~ lPťDJ71V,l~~n:(A
ZlllillmlJlli(jlJžl.'l11~iIIlfi~ 'Vllfol~~llilú~mv ~b(j)H'UlvmIÝl~Bn [IlI©íZemĽm'if
JP>9n'@~/l!ilý 1t~'vlÍn' SIllIl1fiOll~ntllllf.'í ľI)3~a1l1l~Qiäil!t'l Vu'aiull1ID

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
s nasledovným programom:
i.
2,
3.
4.
5.
6.
7.

Ilia!

ulici M. R, Štefánika 14,

Kontrola Ii'I'ntoinných, ich zápis do prezenčnej listiny, otvorenie zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov
v poľovnom revírí Samostatná bažanmica vrakúň a kontrola uznäšantaschopností.
Voľba orgánov zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Samostatná bažantnica Vrakúň
Rozhodnutie vlastníkov poľovných pozemkov o spôsobe využitia práva poľovníctva podľa § R2 zákona alebo § 13
zákona o poľovníctve.
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),
Dohoda o> subjekte, poľovníckej organizácii, ktorá bude do budúcna užívateľom poľovného revíru Samostatná
bažantnica Vrakúŕí.
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.
Zá'llei'.

Týmte ~H 01I(JlVi)l'~\l~}Y;le 1}I);,!iadflť vlastníkov pol\w:mýd11 pozemkov 'l ~')l~ľľll'!mom revňú'g §alTIlIOSťa~ml 'OW..EliltlliC8l Vw@kilií. !'l~ly
~~w na i?hmmf.!,IbJefťl! ;ťúil~i>tRnm, ~~le~~) vysiali s~~!m)lmoc,]efi1léh(l 2:\í$tinrJ~1VJ (ffila ~~ldi.'ldJe plsomného splnomocnenta), ľ1ľieb©h
é\),·om'il .1.deIlnn.~ bude 'lf ď:mygl~ ustenovení (,j j ods, S ;i:tt!"mHll~ 'll JilU'!'O'iiUÚQtVt? ~$'il1:dč~fI1Ý !i'iotáli'sko~, l.áffl'ňsIlR~OM. Nf. ~hll'lJI'~í'I?í.(\\I"ä~fi
Jc: nutné pil,.,dillliua" (jll'!:dady l)SV'~dč{'!ilÁ~~ 'Vl1m;trnk~~I{p ~~ f,lo~'OW!ýJll'l P(~;Et3;'d]t{Oi'l'l v pol'(pvfrM.lin revír] §ťl~'ílI)5ťVl~I1IÚ bažantníea
Vfi'llli,úií li prípadne ~i S!()h'IOD1'll()Clwli1Iie fm. :~flIS~lll:r()Vrmlle !ll! p,'éVl1lňd,ý~:!l osôb !l,i doklad! IJ>sv(~dl;~lj(qcň prtivmq l~Ml.1kktivňa~q
rn í~~·,.~l.qloft2!Mlli0. 7..t~ prniom~t,~! 2!:;!is'I.~A!pcáll.i(e' Š!j;(~1l1i,\i1'!'dym :!:Úsí:"q1l1l~'(m~" \C>1'áw1í),m í;'I~1!.!}wôm'uf 'Ii mi~i~(~ prc!kvuuud,qj osoby.

Silill'lsfm,l I~ijt.1)l Pozvánky --

'W~íl\~Ýll]~i 'Vyll]imMk~,

je !ti lmaíi!)V~' zákres lmtl'!ň~~p(j)ľ~)"'l1léHuI()\ reviru

Vml,úí1í•

.·· ··Vfo:iivq_J~i ..l ;~~i:f;!~~~;~~~;dä~~k~'~i~2~~~:~" .... ,,,..

r

Attň!3!lBaštem{l1(
predseda pľed§tav~nstva

Vyll~sefl'lé dňa;

§ai1lilosi.\ll~m;j bai[1,lIinic,;'

