Veľejná vyhláška
Zvolávateliaz
vlastníci pol'ovných pozemkov
1) Centľal Agľo Forest Finance s.ľ.o.' IČo: +: 884 164, so sídlom Rybníky 331, 038 43
Kláštor pod Znievom
2) RYBÁRsTvo rr,ÁŠľon's.r.o.' IČo: lo 410 l01, so sídlom Rybníky 33l, 038 43
Kláštor pod Znievom
3) Rybáľstvo Brčná, spol. s ľ. o., IČo: 36 4t3 24l, so sídlom Rybníky 331, 038 43 Kláštoľ
pod
.:

Znievom

ktoľívlastnia viac ako l/3 pozemkov začlenených do spoločného pol'ovného revíru ,oKláštor''

vzmysle$5ods.3zákonač,.27412009Z.z.opoľovníctveaozneneadoplneníniektoých
zákonov v zneni neskorších pľedpisov (ďalej len zákon o poľovníctve)

zvolávajú

Zhromaždenie vlastníkov pol'ovných pozemkov začlenených do
spoločnéhopol'ovného ľevíľurrKláštoľ''
uznaného Rozhodnutím okresného úľaduMartin, odboľ pozemkoý, pol'nohospodĺáľstva a
lesného hospodaľstva čj. oPPLH_C_2Oo3l0Ot63llČe zo dňa 12.03.2002 a Rozhodnutím
okesného uradu Maľtin, pozemkoqý a lesný odboľ, čj. oU-MT-PLo-2o13l})2$-Čep'L zo
dňa 08.10.2013, ktoľésa bude konať

dňa 30.05.2022,

o

11,30 hod. v kultúrnom dome LietavskĺÍ Lilčka
(vedl' a obecného úradu)

Vlastníci a spoluvlastníci pót'ovnycľr pozemkov, ktoré sú začlenenédo spoločného
poľovnéhoľevíru,,Kláštor'' môžu uplatniť svoje pľáva a pľávom chrĺínenézáujmy na tomto
zf,tromaždení po predložením dokladov o vlastníctve' resp. spoluvlastníctve k poľovným
pozemkom. Na zhromaždenímá hlas vlastníka poľovnéhopozemku vĺáhu podielu na výmere
vlastnených poľovných pozemkov k celkovej qýmere poľovnéhoľevíru.

Fyzické osoby sa preukážu platným preukazom totožnosti, pľávnické osoby platným
qýpisom z obchodného ľegistľa alebo iného registľa, kde sú zapísaĺé,platným preukazom

totožnosti osoby oprávnenej konať za právnickú osobu.

v zhľomaždenia - vlastníci poľovných pozemkov nechajú
piatnú písomnúplnú moc. Pľávnické osoby konajú
predloŽia
zastupovať, ich zástupcovia
pľostľedníctvomsvojich oľgánov alebo pľostľedníctvomsvojho zástupcu, ktoý sa pľeukaže
písomným plnomocenstvom.
Ak sa niektorí z

účastníko

Program zhromaždenia vlastnĺkov polbvných pozemkov pol'ovného revíru rrKláštoľ|l
Prczentáciaúčastníkovod 1l,00 hod. do

1:1,30 hod.

1. otvoľenie

2. overenie uznášaniaschopnosti
3. Vol'ba orgánov zhromaŽdenia vlastníkov poľovných pozemkov
4. Rozhodnutie o vyške náhĺady za užívanie pol'ovného revíru,,Kláštoľ''
5. Roáodnutie o spôsobe užívaniapol'ovného ľevíru,,Kláštor''
6. Voľba splnomocnencov vlastníkov poľovných pozemkov na zastupovanie vlastníkov vo
veci uŽívania poľovnéhorevíru a uľčenierozsahu zastupovania

7. Rôzne
8. Závet

,l

Zhromaždenie vlastníkov poľovnycll'pozemkov pol'ovného revíru ,,Kláštor" je neverejné,
zúčastniťsa ho môŽu qflučne vlastníci poľovných pozemkov alebo ich splnomocnení
zástupcovia.

Na zhľomaždenípráva vlastníka vykonáva orgĺĺnalebo otganizácia podl'a

predpisov.

Táto veľejná vyhláška sa vyvesí na dobu min 5 pracovných dní na úradnej tabuli:

obecného úradu Benice

Vyvesené dňa:

/ď

.

ľ

uz+,:,
/

Podpis a

Podpis a pečiatka:

a|.oe ný úrad v
ĺJl,nic.,69. 038 42 prif)ovce
'.) u. r. r7 3F glC:,

ĺ 7,1r V Kláštoľe poo 1,nlevom,ona
17.05.2022

20205o

Zvolávatelia:

Centľal Agľo Foľest
v zastúpeníIng. Rudolf

s.r.o

RYBÁRSTVo KLÁŠ

.r

v zastúpeníIng. Rudolf

Rybrírstvo Bľčná,spol. s ľ.
v zastúpeníIng. Rudolf

Zvesené dňa:

spoločnosti

spoločnosti

spoločnosti

osobitných

