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pozvÁNKA
NA ZlgrtOM eŽnENIE VLASTNÍXOV

poroyNÝcH ?oZEMKoy

z',olatlépodl'aust,5\5ods.3r.spojenísust,§1l,ust.§13aust.§i6ods. 1vetatretia

zákona č,2l!,/2gg9 Z.z, o po|ol,níctve a o zmene a doplnení niektoýh zákonov

v znerrí neskoršíclr predpisov

zvalávatelia:

Ylastníci, íesp. správcovia a splnomocnenci vlastníkov poPovných pozemkov v támci
Pol'ovného tevíru Marmont uznaného Rozhodnutím lesného Podolínec č. 1,1/94-Sa zo dňa

19. januára 1994 {ďalej v texte \en ,,Poťoutl1- tvuír Matnonl' alebo ,,PR') o výmere presahuiúcei 1/3

celkoveivýmery PR:

. Spoločenstvo le sov a pasienkov, pozemkové spoločenstvo Haitovka, IČO: 31 949 631,

so sídikom říajtor.kl č, 24, Q65 45 Fíajtovka (d'alej v texte len ,,PS H|ajíouka")

r Utbárske pozemkové spoločenstvo Chmel'nica, IČO: 31954103, so sídlkom Ormeťnica

č,269,0ó4 01 (f,rmeťnica (ďalej v texťe ien ,,PS Chruetnid)

o Petet Atendáč, nar. 19. októbra 1972,blvom Nová Lubovňa 708, 065 11 Nová L,ubor,ňa

r Jozef Fába, nar. I. mája 1967, bytom Ormeťnica č, 17 ,064 01 O.rmeťrrica

o Martin Haničák, nar.9. novembra 1975, bytonr Ormelirica č, 180, 064 01 Ormeťnica

o Ján Krafčík ml., nar, 26. augusta l975,byomMieroiá 36, 064 01 Stará Lubovňa

o Stanislav RePovský, nar. 1. novenrbra 1968, bltom Poclsádek 6a,a64 01 Stará ťubovňa

. Štef.r, Toček, nar.2|. jú|a 1977, bytom Chmel'nica č. 1,47,064 01 Ormeťnica

r Pavel Toče k, nar. 3. mája 1971, bl,tom Ormel]nica č, 1,B7,064 01 (f,rmeťrrica

r Kdstián Arendáč, nar,22, júna 1996, bltonr Flejtovka č, 38, 065 45 Plavnica

c Michal Oršulák, nar. 7. septembra 1994, bytom Bajkrlska 13, 0B0 01 Prešor.

o lán Virostko, nar. 11. októbra 1993,byamMierová 70/t1O0,a664 01 Stará Lubovňa

(Podťa Zoznamu r4astníkor" pol'ovnýclr pozemkor,, ktoti sú spoluzvolár,ateťmi Zlrrorrraždenia

l.lastníkov poťovných pozemkol, pre Pol'ovrrý revír Marmont rvoriaceho neodde]iteťrrťl súčast' teito

pozr'án§ ako jeho príiohy č. 1 až 10) Yás touto cestorr v súlade s ust. § 5 ods. 3 zákona č. 274/2()09

Z.z. o Poťovníctve ̂
 
o zmene a doplnení niektor|ch zákcrnor. r, znetrí neskorších predpisor, (d'ale;

\' texte len ,,ryíkan o Polbníttue') pozýxraii na Zhtomaždenie vlastníkov poPovných pozemkov

zaČlenených do Poťovného tevítu Marmont (ďalej v texte len ,,Zllroma,{lenie"), ktoré sa uskutoční
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dňa 6. februára 2023 so začiatkorn o 9.00 hod. na Notárskorn úrade

notára JUDr. L,ubomíta Barabáša sídliacom na adrese Jozefa Hantrlu 1347l59.

052 01 Spišská Nová Ves

Prezentácia účastníkov Zhromaždenia sa bude konat' ocl 8.00 hod. do 8.30 hod. r' deň a v mieste

konania zhromaždenia.

Navrhovarrý pro8ram ro kovarria:

1) O§.orerrie, kontrola uznášarriaschopnosti

2) Voťba orgálrov zhromaždenia (predseda, osoba poverená sčítaním lrlasov)

3) Rozhodovo-,,anie o forrrre užívania PR

4) Dohoda o rr,ške a spósobe rráhrad,v za užír,anie PR

5) Rozhodovanie o osobe tržír,atela PR

6) Voťba spinomocnencov na uzavretie a podpis zmlurry o uživaní PR

4 Rózne

8) Záver

Pre účast' na zlrromaždeni je rrutné preukázat' sa clokladorri osvedčtrjúcitn :,iastrríc§-o k Poťor-nélnu

oozemku l, rámci poťol,ného rer,.íru Marmont a v prípade zastupovarria vlastníka pol'ovrréIro pozemktr

aj splnomocnením na zastupovanie. resp, in]fon listinným dókazom preukazujúcim oprávnenie konat'

za vlastníka polovného pozemku na Zlrromaždení a lrlasol,at' zaň,

Z|totnaždenie je uzrrášaniaschopné, ak je prítomná najrnenej nadpoloviČná r'áČŠirra vlastrríkov

poťoyných pozemkov počítaná z celkovej r"ýmery PR Zhromaždeaie rozlroduje rradPoloviČnou

váčšrnou počítanou z lrymery r,šetkých poťovných pozemko\ř začienených do PR

prítomní vlastníci poťovrrých pozemkol, sa zapisujú do iistin1 prítomnÝclr (PrezerrČrrej listin1),

kmrá obsahuje názor. a sídlo právnickej osoby, alebo nreno, priezvisko a bldlisko fYzicke1 OsobY,

ktorá ie r,lastníkom poliovrrýcir pozemko\., rlmerrr poťol,ných pozemkov PriPadajúciclr jednotlirrym

osobánr a poiiiel ť-"ry vlastrrených poťovnýcir pozemkov k celkovej imere PR Zvolár,ateť

zabezpečuje a overujú zápis do listiny prítomnph. Priebeh Zhromaždettia sa osvedčtrje notátskou

zápisnicou, ktorej pdlohou je listina prítomných, za účasti notára JUDr. Lubomíra BarabáŠas so sídlom

Notárskeho úradu lozefa Hanulu 1347 l 59, a52 U Spišská Nová Ves,

Na Zlrromažderrí má hlas l,lastníka poťovného pozemku r,áhu podielu na r,ýmere l,lastner-rých

poťo,ných pozemkov k celkor.ej r.7mete PR Zhromaždenie si zvolí ním urČený poČet sPlnonrocnertcov,

ktoqfm určí rozsalr zastupovania r.,lastrríkclr. pc,,ťovrrýclr pozemkov podťa zákona o Poťovníctve,
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