OKRESNY URAD GALANTA
pozemkovy a lesny odbor
Ulica 29. augusta c. 10, 924 01 Galanta

C.J.OU-GA-PLO-2015/000216-210

Galanta, dña 16.03.2015

Vec: Schválenie zmlúv o nájme vykonu prava pol'ovníctva v uznanom pofovnom revíri Pusté

Úl'any - Prútnik.

ROZHODNUTIE
Okresny úrad Galanta, pozemkovy a lesny odbor, ako vecne a miestne príslusny orgán

státnej správy pol'ovníctva podl'a § 71 ods. 2 zákona c. 274/2009 Z.z. o pol'ovníctve
aozmene adoplnení niektorych zákonov a v zmysle § 38 ods. 1 zákona c. 23/1962 Zb.
o pol'ovníctve v znení neskorsích predpisov (d'alej len ,,zákon o pol'ovníctve"), na základe
ziadosti Pol'ovníckej spolocnosti CERNUNN zo dña 28.05.2009, vo veci schválenia zmlúv

o nájme vykonu prava pol'ovníctva v uznanom pol'ovnom revíri Pusté Úl'any - Prútnik,

vsúlade s ustanovením § 46 zákona c. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorsích
predpisov (d'alej len ,,zákon o správnom konaní") rozhodol takto:
I. Podl'a § 16 ods. 1 zákona o pol'ovníctve
schval'uje

predlozené zmluvy o nájme vykonu prava pol'ovníctva v uznanom pol'ovnom revíri Pusté
Úl'any - Prútnik, uzavreté medzi Pol'ovníckou spolocnost'ou CERNUNN, ako nájomcom
avlastníkmi pol'ovnych pozemkov a to Imrichom Biherczom na vymeru 53,1534 ha (novy
vlastník Molnár Zsolt), Adrianou Ballovou a Miroslavom Ballom na vymeru 30,1591 ha
(novy vlastník Kovác Július a Biofishing Natural Development s.r.o.), Lesy SR s.p., Banská
Bystrica na vymeru 197,8980 ha, Savingplus spol. s.r.o. na vymeru 56,1117 ha, Worthington
Group Sk, s.r.o. na vymeru 27,8976 ha, Kerda spol. s.r.o. na vymeru 58,6333 ha a Slovenskou
republikou v správe SPF na vymeru 797,9932 ha (co predstavuje 77% z celkovej vymery
pol'ovného revíru) ako prenajímatel'mi pol'ovnych pozemkov.

II. Vykon prava pol'ovníctva bude podl'a tohto rozhodnutia vykonávat'
Pol'ovnícka spolocnost' CERNUNN,

ICO 37 929 259, císlo úctu: 2552051753/0200

Vseobecná úverová banka a.s., so sídlom Ing. Tomás Chudík, Komárnická c. 6, 821 03
Bratislava - Ruzinov,

III. V zmysle ustanovenia §

14 ods. 2 zákona c. 23/1962 Zb. o pol'ovníctve v znení

neskorsích predpisov patrí vlastníkom pol'ovnych pozemkov odplata za prenájom vykonu

prava pol'ovníctva v uznanom pol'ovnom revíri Pusté Úl'any - Prútnik. Odplata - nájomné sa

bude uhrádzaf po právoplatnosti tohto rozhodnutia spósobom dohodnutym medzi vlastníkmi
pol'ovnych pozemkov a Pol'ovníckou spolocnost'ou CERNUNN.

IV Vykon prava pol'ovníctva v uznanom porovnom revíri Pusté Úl'any - Prútnik
mozno vykonávaf len podl'a zákona o pol'ovníctve a predpisov vydanych na jeho vykonanie.

Odóvodnenie

Dña 28 5 2009 obdrzal Obvodny lesny úrad v Dunajskej Strede zmluvy o nájme
vykonu prava pol'ovníctva aziadost' Pol'ovníckej spolocnosti CERNUNN (d'alej len ,,PS

CERNUNN") o zacatie konania vo veci schválenia tychto zmlúv v uznanom pol'ovnom revin
Pusté Úl'any - Prútnik.

Obvodny lesny úrad Dunajská Streda podl'a § 16 ods. 1 zakona opolovnictve
rozhodnutím c L/2009/00198-13 zo dña 03.07.2009 schválil predlozené zmluvy o nájme
vykonu prava pol'ovníctva v uznanom pol'ovnom revíri Pusté Úl'any - Prútnik uzavreté medzi
PS CERNUNN, ako nájomcom a vlastníkmi pol'ovnych pozemkov Imnchom Biherczom na
vymeru 53 1534 ha, Adrianou Ballovou a Miroslavom Ballom na vymeru 30,1591 ha, Lesy
SR s p Banská Bystrica na vymeru 197,8980 ha, Savingplus spol. s.r.o. na vymeru 56,1117
ha Worthington Group Sk, s.r.o. na vymeru 27,8976 ha, Kerda spol. s.r.o. na vymeru 58,6333
ha a Slovenskou republikou v správe SPF na vymeru 797,9932 ha ( co predstavuje 77%
zcelkovej vymery pol'ovného revíru) ako prenajímatel'mi pol'ovnych pozemkov. Toto
rozhodnutie nadobudlo právoplatnost' dña 28.07.2009. Na Krajsky súd Trnava (d'alej len ,,KS
Trnava") bola proti uvedenému rozhodnutiu podaná zaloba.

Dña 03 07 2013 obdrzal Obvodny lesny úrad Dunajská Streda z KS v Trnave rozsudok
vmene Slovenskej republiky pod císlom 14S/9/2012-64 zo dña 30.05.2013, ktorym zrusü
rozhodnutie Obvodného lesného úradu v Dunajskej Strede císlo L/2009/00198-13 zo dna
03.07.2009. Kompletny spisovy material zKS Trnava tykajúci sa uvedenej veci bol

Obvodnému lesnému úradu v Dunajskej Strede doruceny dña 5.8.2013.
Pridrziavaním sa právneho názoru KS Trnava, Okresny úrad Dunajská Streda,

pozemkovy a lesny odbor (právny nástupca zaniknutého Obvodného lesného úradu
v Dunajskej Strede) listom zo dña 20.02.2014 zaslal vsetkym úcastníkom konania (kazdému
vlastníkovi pozemkov v pol'ovnom revíri) oznámenie o zacatí konania vo veci PS CERNUNN
o schválenie zmlúv o nájme vykonu prava pol'ovníctva v uznanom pol'ovnom revíri Pusté
Úl'any - Prútnik a zároveñ im dal moznost' v zmysle § 33 ods. 1 a 2 zákona o správnom
konaní vyjadrit' sa kpodkladom konania písomne alebo ústne do zápisnice v lehote 15 dní

odo dña dorucenia uvedeného oznámenia. Znacné mnozstvo zásielok sa správnemu organu

vrátilo ako nedorucené spoznámkou neprevzaté v odbernej

lehote, adresát zomrel

a s poznámkou, ze adresát je neznámy.

Na základe zaslanych oznámení o zacatí konania bolo uvedenému správnemu organu

zaslanych 8 vyjadrení, v ktorych vlastníci pol'ovnych pozemkov vyslovili nesúhlas s vykonom
prava pol'ovníctva na ich pozemkoch, najmá z dóvodov, ze nemajú uzatvorenú nájomnú
zmluvu so ziadnou pol'ovníckou spolocnost'ou. Dalsí vlastníci nepovazujú za bezpecné, aby
v blízkosti obytnej zóny bol pol'ovny revír.

Okresny úrad Dunajská Streda, pozemkovy a lesny odbor z dóvodu uvedeného v § 9a
ods. 1 a 2 zákona c. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej státnej správy a o zmene a doplnení
niektorych zákonov v znení neskorsích predpisov, listom c. OU-DS-PLO-2014/005129 zo
dña 22.5.2014 odstúpil kompletny spisovy material tykajúci sa predmetnej veci na Okresny

úrad Galanía, pozemkovy a lesny odbor (d'alej len ,,OÚ Galanta, PLO").
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Po dorucení administratívneho spisu OÚ Galanta, PLO sa v prvom rade zaoberal
s vrátenymi zásielkami neprevzatymi v odbernej lehote, ktoré opakovanym dorucením zaslal
úcastníkom konania. Listom c. OU-GA-PLO-2014/006234-35 zo dña 18.6.2014 si vyziadal
z Registra obyvatel'ov Banská Bystrica aktuálne adresy vlastníkov, ktorych zásielky sa vratili
tunajsiemu úradu s poznámkou, ze adresát je neznámy. Po vlastníkoch pol'ovnych pozemkov,
ktorí neprevzali oznámenie o zacatí konania z dóvodu, ze zomreli, tunajsí úrad vykonal
setrenie na príslusnych okresnych súdoch, na notárskych úradoch a na príslusnych mestskych
úradoch za úcelom zistenia zákonnych dedicov po zosnulych.
Vzhl'adom k tomu, ze Pol'ovnícky spolok Prútnik sa domáhal priznania postavenia

úcastníka konania ztitulu pouzatvárania nájomnych zmlúv na vymeru 454,4361 ha, OU

Galanta, PLO prizval zástupcov tohto pol'ovníckeho spolku na ústne pojednávanie, ktoré sa

konalo'dña 25.6.2014. Na tomto pojednávaní oboznámil prítomnych so zistenymi
skutocnost'ami a d'alsím postupom správneho orgánu v tomto konaní. Taktiez prizval na
ústne pojednávanie zástupcov PS CERNUNN, ktoré sa konalo 24.6.2014, z dóvodu
prejednania d'alsieho postupu vo veci schválenia zmlúv

o postúpení prava pol'ovnictva

v uznanom pol'ovnom revíri Pusté Úl'any - Prútnik.
Správny orgán v tomto konaní presetril argumenty uvedené v ósmych vyjadremach
zaslanych koznámeniu o zacatí konania na Okresny úrad Dunajská Streda, pozemkovy
a lesny odbor a následne zaslal tymto vlastníkom vysvetlenie.
Po získaní dedicskych rozhodnutí resp. okruhu dedicov tunajsí úrad zistil dedicov po

zomrelych. Dedicom bolo taktiez zaslané oznámenie o zacatí konania o schválenie zmlúv
onájme vykonu prava pol'ovnictva v uznanom pol'ovnom revíri Pusté UFany - Prútnik
a zároveft im bola daná moznost' v zmysle § 33 ods. 1 a 2 zákona o správnom konaní
vyjadrit' sa kpodkladom konania písomne alebo ústne do zápisnice v lehote 15 dní odo dña
dorucenia oznámenia.

Na základe tychto písomnych oznámení bol i dorucené správnemu orgánu iba dve

vyjadrenia. Lucia Fojtíková a Juraj Fojtík, ktorí prichádzajú do úvahy ako dedicia po neb.
Filoméne Klacanskej rod Valentínovej, ktorá v pol'ovnom revíri Pusté Ul'any - Prútnik
vlastnila pol'ovny pozemok pare. c. 10258 vo vymere 73 m2, vedeny na LV c. 1840 v k.ú.
Pusté Úl'any. Právni nástupcovia vo svojom vyjadrení vyslovili nesúhlas s nájmom na vykon
prava pol'ovnictva pre PS CERNUNN na uvedenej parcele.
Správny orgán v Registri obyvatel'ov Banská Bystrica listom c. OU-GA-PLO-

2014/006234-153 zo dña 16.10.2014 a listom c. OU-GA-PLO-2015/000216-193 zo dña
13.01.2015 opatovne preveroval adresy tych úcastníkov konania, ktorym sa nepodarilo
oznámenie o zacatí konania dorucif a zásielka sa vrátila neprevzatá s poznámkou, ze adresát
je neznámy. Tieto oznámenia zaslal opatovne na adresu potvrdenú registrom obyvatel'ov.
V tych prípadoch, ked' sa zásielka vrátila opaf neprevzatá s poznámkou, ze adresát je
neznámy, tunajsí úrad oznámenie o zacatí konania tymto úcastníkom konania dorucil formou
verejnej vyhlásky. Správny orgán vyvesil písomnosti na úradnej tabuli tunajsieho úradu, na
úradnych tabuliach v obci Pusté Úl'any, v meste Sládkovicovo, Piest'any, Stúrovo, Galanta,
Banská Bystrica, Bratislava, Bratislava - Staré Mesto, Senec a v meste Spísska Belá.
Po niektorych zomrelych vlastníkoch nebolo vedené ani dedieské konanie, teda tychto
vlastníkov povazoval správny orgán za neznámych. Podobne aj tych vlastníkov, ktorych
trvaly pobyt sa nepodarilo ziadnym spósobom zistif. Správny orgán vyhotovil zoznam
vlastníkov s nezistenym pobytom a listom c. OU-GA-PLO-2015/000216-198 zo dña
02.02.2015 oznámil Slovenskému pozemkovému fondu, ze v d'alsom konaní budú vykonávaf
prava tychto vlastníkov. Zároveñ bola pozemkovému fondu daná moznost' vyjadrit' sa
k predmetu konania. V stanovenom termine nebolo tunajsiemu úradu zaslané ziadne
vyjadrenie.

OÚ Galanía, PLO listom c. OU-GA-PLO-2015/000216-199 zo dña 02.02.2015 vyzval
Pol'ovnícky spolok Prútnik, aby sa v zmysle § 33 ods. 1 a 2 zákona c. 71/1967 Zb.

o správnom konaní v znení neskorsích predpisov vyjadrili k podkladom konania písomne
alebo ústne do zápisnice v lehote 10 dní odo dña dorucenia oznámenia. Na základe tejto
ziadosti zaslali vyjadrenie zo dña 17.02.2015 v ktorom uvádzajú cit. ,,Vec: Odvolanie
rozhodnutia Okresného a lesného úradu Galanta pozemkovy a lesny odbor. Clenovia
P.S. Prútnik z rozhodnutím lesného úradu nesúhlasíme. Preto sa odvolávame
a odvoláme sa aj na vyssie institúcie." Dalej ziadajú aby im bol umozneny prístup k majetku
ato 10 ks posedov, dva plechové sklady na zbozie, murovana budova bazantnica achata,
zdóvodu, ze tieto zariadenia sú v ich vlastníctve achcú si ich hájif aze za tieto budovy
riadne platia poplatok stanoveny obecnym úradom.
Z uvedeného je zrejmé, ze Pol'ovnícky spolok Prútnik neuviedol ziadne konkrétne

skutocnosti, ktoré by bránili vydaniu predmetného rozhodnutia. Co sa tyka prístupu k ich
údajnému majetku je potrebné uviesf, ze obmedzovanie akychkol'vek práv majetkovych alebo
vlastníckych má v právomoci riesif príslusny súd.

V priebehu konania bolo zistené, ze po uzatvorení nájomnych zmlúv doslo k zmenám
vo vlastníckych vzfahoch. Konkrétne sa jedná o nájomnú zmluvu uzatvorenú dña 7.3.2008
svlastníkom pol'ovnych pozemkov Imrichom Bihercom na pol'ovné pozemky p.c. 3675
a 3678 v k ú Sládkovicovo, ktorych novym vlastníkom je Zsolt Molnár. Aj v prípade d'alsích
nehnutel'ností ato parcely c. 1474/10, 1474/11, 1474/12, 1474/13 a 1474/14 vedenych na LV
719 vk.ú. Pusté Úl'any, ktoré boli predmetom nájomnej zmluvy uzatvorenej dña 20.5.2008
s vlastníkmi pol'ovnych pozemkov Adrianou Ballovou a Miroslavom Ballom bolo zistené, ze
doslo kzmene vlastníka. Novym vlastníkom pare. c. 1747/10, 1474/11 a 1474/12, vedenych
na LV c. 719 v k.ú. Pusté Úl'any je Biofishing Natural Development, s.r.o. V súcasnosti pare,

c. 1474/13 a 1474/14, zapísané na LV c. 1414 vk.ú. Pusté Úl'any sú vo vlastníctve Júliusa

Kováca. Tymto úcastníkom bolo taktiez dorucené oznámenie o zacatí konania, ktorí mali
moznosf v stanovenej lehote zaslaf svoje vyjadrenia k podkladom konania resp. vyjadrif sa
pred vydaním rozhodnutia. Z ich strany neboli podané ziadne pripomienky ani námietky.
Tunajsí úrad listom c. OU-GA-PLO-2014/006234-124 zo dña 11.9.2014 zaslal na
Slovensky pozemkovy fond Bratislava, oddelenie nájmu vykonu prava pol'ovníctva, nájmu
podielov spolocnej nehnutel'nosti apredaja drevnej hmoty ziadosf o vyjadrenie vo veci
uzatvorenej zmluvy o prenájme vykonu prava pol'ovníctva na vymeru 797,9932 ha medzi
Slovenskym pozemkovym fondom Bratislava a PS CERNUNN. V predmetnom liste správny
orgán ziadal o zaslanie potvrdenia ci uvedená vymera k dátumu uzavretia zmluvy bola
správna, ci boli oprávneny v takejto vymere prenajaf vykon prava pol'ovníctva v pol'ovnom
revíri Pusté Úl'any -Prútnik, ci aj v súcasnej dobe disponujú danou vymerou a ci disponujú
podkladmi, ktorymi vedia tuto vymeru dolozit'. Dalej správny orgán ziadal o uvedenie ci na
nájomnej zmluve c - 50078094- nad'alej trvajú resp. ci doslo kjej zruseniu. Na predmetnú
ziadosf Slovensky pozemkovy fond Bratislava zaslal odpoved' listom pod c.
SPFS/2014/16066 zo dña 29.09.2014 v ktorom potvrdil platnosf nájomnej zmluvy
uzatvorenej na vymeru 797,9932 ha. Dalej sa v liste uvádza, ze v prípade ak by bola zistená
zmena vo vymere v správe fondu, bol by nájornea vyzvany k uzatvoreniu dodatku k nájomnej
zmluve.

OÚ Galanta, PLO bol dña 28.11.2014 doruceny list od Lesov Slovenskej republiky,
státny podnik, Banská Bystrica pod c. 54550/2014 zo dña 26.11.2014, v ktorom dávajú na
vedomie, ze k dátumu podpísania zmluvy c. 1578/08-30 spravoval státny podnik LESY

Slovenskej republiky vuznanom pol'ovnom revíri Pusté Úl'any - Prútnik vymeru 197,898 ha

a, ze neevidujú zmenu uvedenej vymery. Z predmetného listu vyplyva, ze PS CERNUNN si
plní závazky vyplyvajúce z uvedenej zmluvy.
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Vlastníci ktorí v priebehu konania svoje nehnutel'nosti predali, boli zpóvodného

zoznamu vlas'tníkov pol'ovnych pozemkov vyskrtnuty anahradeny aktuálnym vlastnikom
Dol'ovného pozemku.

.

,

Vkonaní bolo zaslané oznámenie o zacatí konania vsetkym vlastnikom, kton
v Pol'ovnom revíri Pusté Úl'any - Prútnik vlastnili nehnutel'nosti. Správny orgán podía hstov

vlastníctva vsak zistil, ze cast' vlastníkov v pol'ovnom revíri vlastní pozemky, ktore su vedene
v druhu pozemku ,,zastavané plochy", ,,nádvoria a dvory". Podra § 10 zákona o polovnictve,
takéto pozemky sú nepol'ovnymi pozemkami. O vykone prava pol'ovníctva v zmysle § 14 ods.

1 zákona rozhoduje vlastník pol'ovnych pozemkov uznanych za pol'ovny revír. Z uvedeneho
vyplyva, ze vlastníci nepol'ovnych pozemkov o vykone prava pol'ovníctva nerozhoduju.

Na základe tejto skutocnosti boli z póvodného zoznamu vyskrtnuty.
Správny orgán po vykonanom dokazovaní avyhodnotení vsetkych podkladov dospel

k názoru ze boli splnené zákonné podmienky na schválenie zmlúv o nájme vykonu prava
pol'ovníctva v spoluvlastníckom pol'ovnom revíri Pusté Úl'any - Prútnik, podl'a ustanovenia
8 16 ods. 1 zákona o pol'ovníctve.

.

Podl'a § 14 ods. 1 az 3 zákona o pol'ovníctve, o vykone prava polovmctva rozhoduje

vlastník pol'ovnych pozemkov uznanych za pol'ovny revír, ak ide o pol'ovné pozemky toho
istého vlastníka ( d'alej len vlastník pol'ovného revira), alebo vlastníci pol'ovnych pozemkov
zlúcenych alebo priclenenych do uznaného pol'ovného revira (vlastníci spolocneho
pol'ovného revira). Vlastník pol'ovného revira, alebo vlastníci spolocneho pol'ovného revira
mózu pravo pol'ovníctva vykonávaf sami (§ 2 ods. 2), alebo mózu tentó vykon za odplatu
prenajaf (§ 16). Pri nájme vykonu prava pol'ovníctva je jeho súcast'ou oprávnenie vstupovat
v nevyhnutnej miere na pol'ovné pozemky.

.

.

Vykon prava pol'ovníctva mozno prenajaf pol'ovníckemu zdruzeniu (§ 4) alebo inej

právnickej alebo fyzickej osobe, pre ktoré platí § 4 primerane.

Nájomca, PS CERNUNN je právnickou osobou, ktorej móze byt' vykon prava

pol'ovníctva prenajaty.

,.

Nájomné za pol'ovné pozemky sa urcuje podl'a sadzobníka na vypocet najomneho, ktory

je prílohou zákona o pol'ovníctve, platného v case podpísania zmlúv o nájme vykonu prava
pol'ovníctva v pol'ovnom revíri Pusté Úl'any - Prútnik, zaradeného do pol'ovnej oblasti pre

° °Spoíuvlatfricky pol'ovny revír Pusté Úl'any - Prútnik, sa podl'a § 139 Obcianského

zákonníka posudzuje ako vec spolocná, pricom o hospodárení sa spolocnou vecou rozhoduju
spoluvlastníci vacsinou, pocítanou podl'a vel'kosti podielov. Vel'kosf podielu je

priamoúmerná k vlastníctvu pol'ovnych pozemkov v predmetnom pol'ovnom revíri.
Nájomnú zmluvu uzatvorili spoluvlastníci pol'ovnych pozemkov, disponujúci
nadpolovicnou vacsinou spoluvlastníckych podielov na pol'ovnych pozemkoch uznanych za

pol'ovny revír Pusté Úl'any -Prútnik, teda sú osobami oprávnenymi rozhodnút' o prenájme
vykonu prava pol'ovníctva vo vyssie uvedenom pol'ovnom revíri.
Predmetom zmlúv uzavretych s Pol'ovnou spolocnost'ou CERNUNN je nájom vykonu
prava pol'ovníctva na pol'ovnych pozemkoch vo vlastníctve prenajímatel'ov podl'a
predlozenych vlastníckych dokladov.

Nakol'ko konanie sa zacalo pred úcinnost'ou zákona c. 274/2009 Z.z. o pol'ovníctve
a o zmene a doplnení niektorych zákonov, v zmysle § 80 ods. 3 citovaného zákona sa dokoncí
podl'a predpisov úcinnych do 1. septembra 2009.

Preskúmaním nájomnych zmlúv správny orgán zistil, ze predlozené nájomné zmluvy sú
uzatvorené v súlade s ustanoveniami zákona o pol'ovníctve aso vseobecne záváznymi
právnymi predpismi vydanymi na jeho základe, preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo
vyrokovej casti tohto rozhodnutia.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu je mozné podat' odvolanie na Okresny úrad Trnava, odbor
opravnych prostriedkov prostredníctvom tunajsieho úradu do 15 dní odo dñajeho dorucenia.
Toto rozhodnutie je mozné preskúmat' súdom po vycerpaní riadnych opravnych prostriedkov.

Ing. Stanislav Pastucha

vedúci odboru

Dorucuje sa:

- vsetkym známym vlastníkom pofovnych pozemkov v Pol'ovnom revíri Pusté Úl'any Prútnik ( úplny zoznam je súcast'ou spisového materiálu),
- vsetkym známym vlastníkom s neznámym pobytom formou verejnej vyhlásky (zoznam je

súcast'ou spisového materiálu),
- PS CERNUNN, Komárnická 6, 817 15 Bratislava Ruzinov,

- PS Prútnik, Pavlická 13, 925 28 Pusté Úl'any,
- ZVPP Jozef Ferech, Rekreacná 148, 925 28 Pusté Úl'any
- Slovensky pozemkovy fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 11, ako zástupca neznámych
vlastníkov,
Vybavuje: Ing. Vargová
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Dorucené vereinou vvhláskou:

- Mestsky úrad Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica - 2x
ziadost'ou o vyvesenie na úradnej tabuli po dobu 15 dní a po ukoncení vyvesnej lehoty

so
o

vrátenie jedného exempláru tohto oznámenia s vyznacením doby vyvesema a zvesenia ns
tunajsí úrad,

Vlastník s neznámym pobytom:

- Peter Gajdos, naposledy bytom Mládeznícka 17, 974 21 Banská Bystrica

vyvesené dña:

íANSKÁ BYSTRICA

peciatka, podpis:

Vyvesené dna:
Zvescné dña:

zvesené dña:

peciatka, podpis

na

