Poľnohospodárske družstvo v Dravciach, Dravce 55, 053 14, IČO 31669981, 563,12 ha
Poľnohospodárske družstvo podielnikov, Iliašovce 69, 053 11, IČO 36470473, 340,08 ha
Agro družstvo Letanovce, Cintorínska 7, Letanovce, 053 13, IČO 36182621, 448,14 ha
Urbárskopasienkové pozemkové spoločenstvo obce Iliašovce, Iliašovce, 053 11,
IČO 17150906, 393,91 ha
/spolu: 1 745,25 ha/
vlastníci a splnomocnení zástupcovia vlastníkov pozemkov v uznanom PR č. 40 Spišský
Štvrtok, všetci v zastúpení Ing. Gibala Štefan, bytom Dravce 126 na základe písomného
plnomocenstva v súlade s ust. §5 ods. 3 Zák. o poľovníctve.

Verejná

vyhláška

Podpísaný, ako zvolávateľ vlastníkov poľovných pozemkov v uznanom PR č. 40 Spišský
Štvrtok v zmysle § 5 ods. 3 Zákona o poľovníctve, v spojení s ust. §-u 26 Zák. o správnom
konaní

z v o l á va
Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v uznanom PR č. 40 Spišský Štvrtok, t.j.
vlastníkov poľovných pozemkov v kat. územiach Letanovce, Spišský Štvrtok, Dravce , Dlhé
Stráže, Kurimany, Iliašovce, Jánovce, Arnutovce na deň

20. september 2013 t.j. /piatok/ o 10°° hod.
so stretnutím vlastníkov v priestoroch Kultúrneho domu v Bukovinke.
Poľovný revír č. 40 Spišský Štvrtok bol uznaný rozhodnutím Lesného úradu Spišská
Nová Ves č. sp.: 548/92, 378/93, 651/93 zo dňa 06.10.1993 a na základe Rozhodnutia
č. 129/94 zo dňa 03.03.1994 na častiach katastrálnych území podľa priloženej mapy
o celkovej výmere 4 704,5 ha.
Zhromaždenie vlastníkov spoločného poľovného revíru sa zvoláva za účelom určenia
užívania uvedeného poľovného revíru podľa ust. § 11 a § 13 cit. zákona, ako aj následného
uzatvorenia zmluvy o užívaní Poľovného revíru č. 40 Spišský Štvrtok v zmysle §14 - §16 cit.
Zákona o poľovníctve pre užívateľa - Poľovnícke združenie Spišský Štvrtok. Zvolávateľ je
oprávnený zastupovať vlastníkov poľovných pozemkov v PR č. 40 Spišský Štvrtok vo výmere
viac ako 1/3-ina z celkovej výmery tohto PR, čo je v súlade s ust. § 5 ods. 3 Zák.
o poľovníctve, t.j. pri zvolaní zastupuje výmeru 1 745,25 ha.
Vlastníci a spoluvlastníci poľovných pozemkov, ktoré sú súčasťou uznaného PR č. 40
Spišský Štvrtok si môžu uplatniť svoje práva a právom chránené záujmy na tomto
zhromaždení a to predložením dokladov o vlastníctve, resp. spoluvlastníctve k poľovným
pozemkom a zároveň si môžu uplatniť svoje námietky. Zároveň upozorňujeme účastníkov
zhromaždenia, že na námietky uplatnené po tomto zhromaždení sa nebude prihliadať.
Zvolávateľ:
signed

Príloha:

mapa PR č. 40 Spišský Štvrtok
program

(Táto verejná vyhláška musí byť vyvesená po dobu 5 pracovných dní na všetkých obecných úradoch )

Vyvesené dňa :

6‘J & 1 S

,
signed

Zvesené dňa :

signed

