VEREJNÁ VYHLÁSKA - POZVÁNKA
V Banskej Bystrici ciña 23.februára 2016

Zvo lávate P:

Mesto Banská Bystrica, CSA 26, Banská Bystrica, PSC 975 39, SR
ICO: 313271

R !y

PCa VlaStnJka V13C ak° 1/3 PorovnVch P°zemkov v spolocnom porovnom revíri mesta

d^0?02 1994vS

zhodnutín;b;vaIého Okresného úradu Banská Bystrica fi. Polbv.34/33 9™ zo

dna 08.02.1994 v sulade s ustanovenim § 5 ods. 3 zákona c. 274/2009 Z. z. o pol'ovníctve a o zmene a doplnení
niektorych zákonov v znení neskorsích prepisov (d'alej len ,,zákon o pofovníctve11)
P
zvo!á v a

Zhromazdenie vlastníkov poPovnych pozemkov zaclenenych v spolocnom poPovnom revíri
mesta Banská Bystrica

ktoré sa bude konaf dña 9. marca 2016 o 9.00 hod. v notárskom úrade JUDr. Zory Belkovej Na
Troskách 22, Banská Bystrica 974 01

Vlastníci spoluvlastníci a oprávnení zástupcovia vlastníkov (spoluvlastníkov) pol'ovnych pozemkov ktoré sú
sucastou spo ocneho pol'ovného reviru mesta Banská Bystrica si mózu upfatníf svoje prava a právom ch ánené

zaujmy na tomto zhromazdení ato predlozením dokladu totoznosti a dokladov ovSctve

eSp

za'sah!ím
dóTñ Pn T'T P°2emk°^' Poíovné Pozemk^ zaclenené v porovnom revíri mesta BanskáBysTrba
zasahuju do k u.. Dolny Harmanec, Harmanec, Ufanka, Podlavice, Kordíky, Staré Hory, Kostiviarska Banská
Bystnca a Riecka pn BB. Celková vymera pol'ovnych pozemkov zaclenenych do PR mesta Banská Bystrica podía

ozhodnutiapredstavuje 6 965,75 ha. Zoznam vlastníkov porovn^ch pozemkov je prílohou ktejto vyhafke , e

k nahliadnutiu u zvolavateFov a na http://www.euroforestsk/dnwnloadhtm

vynidbKe aje

Vlastníci, spoluvlastníci a oprávnení zástupcovia vlastníkov (spoluvlastníkov) pol'ovnych pozemkov budú

mat vahu hlasu v zmysle § 5 ods.6 zákona o poíovníctve.

hu«hihwv üuqu

Prezentácia vlastníkov, spoluvlastníkov a oprávnenych zástupcov vlastníkov (spoluvlastníkov) pol'ovnvch

pozemkov sa uskutocní od 08:45 hod. V listine prítomnych bude uvedené meno alebo názov vlastníka dátum

sziralebo sídiDi vymera porovnych pozemkov vjeh°viastníctve

dii * '^

Program:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Otvorenie, overenie uznásaniaschopnosti

Schválenie programu a vol'ba orgánov a organizacnych dokumentov Zhromazdenia
Rozhodnutie o vyuzití prava poíovnfctva v spolocnom pol'ovnom reviri

Urcenie náhrady za uzívanie pol'ovného reviru
Rozhodnutie o uzívatel'ovi spolocného pol'ovného reviru

Vol'ba splnomocnencov a urcenie rozsahu zastupovania vlastníkov pofóvnych pozemkov podfa zákona
o poíovníctve

7.
8.
9.

F

Diskusia

Oboznámenie s prijatymi uzneseniami

Záver

Zhromazdenie vlastníkov poí'ovnych pozemkov zaclenenych do pofóvného reviru mesta Banská Bystrica je
neverejne, zucastnit sa ho mózu iba vlastníci/spoluvlastníci pol'ovnych pozemkov, alebo ¡ch splnomocnenf

zástupcovia alebo pozvaní hostia. Priebeh zhromazdenia bude v zmysle § 5 ods. 5 zákona o potovrS
osvedceny notarskou zapisnicou. Ucastníci zhromazdenia sa preukázu dokladom totoznosti.

Za zvolávatel'a:

Mesto Banská Bystr¡cá\ CSA 26, Banská Bystrica 975 39; ICO: 313271

vzastúpeníJán NOSKO, primátor mesta Banská Bystrica

Pozyvajú sa:

1-

2.

Ing. Jan Mozol'a, EuroForest, s.r o Zvolen

JUDr. Zora Belková - notar

Úradná tabul'a Obce Dolny Harmanec

i ■**■*■•

Podiavice, )

Úradná tabul'a Obce Kordíky
Úradná tabul'a Obce Staré Hory
Úradná tabuf'a Obce Riecka

Mesto Banská Bystrica - k.ú. Banská Bystrica
Vyvesené naúradnej tabuli dña:
_
tvlESTSKY ÜRAD

Podpis a peciatka:

BANSKÁ BYSTRICA

Vyvesené dña:

, Zvesené z úradnej tabule dña:
Podpis a peciatka:

25. FEB.

i Zvesené dña:

Mesto Banská Bystrica- k.ú. tvmika
Vyvesené na úradnej tabuli dña:
Podpis a peciatka:

podpis

Zvesené z úradnej tabule dña:
Podpis a peciatka:

Mesto Banská Bystrica- k.ú. Kostiviarska
Vyvesené na úradnej tabuli dña:
Podpis a peciatka:

Mesto Banská Bystrica- k.ú. Podiavice
Vyvesené na úradnej tabuli dña:
Podpis a peciatka:

Zvesené z úradnej tabule dña:
Podpis a peciatka:

Zvesené z úradnej tabule dña:
Podpis a peciatka:

