
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - POZVÁNKA

1. Pozemkové a lesné spoločenstvo v Niárej Kamenici, p.s.,044 45 Nižná Kamenica97,IČo:42 327 661
2. Čonka Lubomír, nar.20.06.1986, trvale bytom 044 45 Bidovce 266
3. Dolgoš Ladislav, nar. 16.08.1975, trvale bl,tom 044 45 Vyšná Kamenica 78
4. Ferko Vincent, nar. 09.04.19ó0, trvale byom 044 45 Košický Klečenov 4
5. Kopas Slavomír, nar. 04.04. l970, trvale bytom 044 45 Nižná Kamenica l 'l 

5

6. Opiňár Radoslav, nar.22.11.1981, trvale bltom 044 45 Nižná Kamenica 97
7. Oros Vincent, nar. 11.12.1972, trvale bytom 044 45 Nižná Kamenica 96
8. Šenk Miroslav, nar. 14.03.1960, trvale bytom 044 45 Ďurďošík 65
9. Šuchta Ján, nar.29.05.1979, írvale bytom 044 45 Svinica 194

ako vlastníci a splnomocnení zástupcovia vlastníkov viac ako l/3-iny pol'ovných pozemkov v spoloěnom
polbvnom revíri Prameň, ktorý bol uzrraný roáodnutím bývalého Okresného úradu Košice - okolie, odbor
Pozemkorli,, pol'nohospodárstva a lesného hospodárstva sp. m. 2003i01663-Čt. zo dňa 01.12.2003 v súlade
s ustanovením § 5 ods. 3 ákona ě.27412009 Z.z. o poťovníctve a o zmene a doplnení niekton_ich ákonov v mení
neskorších prepisov (d'alej len ,,zákon o polbvníctve") oozývaiú všetkých vlastníkov nol'ovných pozemkov
začlenených do tohto sooločného pol'ovného revíru na

Zhromaždenie vlastníkov polbvných pozemkov
začlenených do spoločného pol'ovného revíru Prameň, ktoré sa bude konat' dňa

21.11.2022 o 10:30 hod
na Obecnom úrade v Nřnej Kamenici (kaštiel') na adre§e: 044 45 Nžná Kamenica č. 1

!'i{(Xi!{,.{N!:

Otvore nie, overenie uzmišaniaschopnosti
Schvóle nie progr amu, ýo lba orgánoý Zhromaždenia
Rozhodnutie o využití práva poťovníctva v spoločnom poťovnom revíri
Určenie výšky náhrady za užívanie spoločného polbvného revíru
Rozhodnutie o užívateťovi spoločného polbvného revíru
Určenie počlu a volba splnomocnencov a určenie rozsahu zastupovania vlaslníkov poťovných
pozemkov

7. Diskusia-Rózne
8. Oboznámenie s prijatymi uzneseniami
9. Záver

Prezentácia vlastníkov prítomných na z}rromaždení sa uskutoční v čase od 09:30 hod do 10:30 hod. p!ič9!q
vlastnici porovnÝch pozemko
zhromaždení,

Od každého účastníka sa bude vyžadovať splnenie olatnÝch podmienok protipandemických opatrení.

Zoznam vlastníkov polbvných pozemkov začlenených do pol'ovného revíru Prameň, je k nahliadnutiu
u zvolávatel'a a tvorí prílohu k tejto vyhláške. Vlastníci/spoluvlastníci a oprávnení ástupcovia
vlastníkov/spoluvlastníkov polbvných pozemkov budú mat'váhu hlasu v zmysle § 5 ods. 6 zákona o polbvnictve.

Zhromaždenie vlastníkov polbvných pozemkov je zvolané ako neverejné, preto sa ho móžu zúóastniť iba
oprávnené a pozvané osoby. Zhromaždenie je, v súlade s § 5 ods. 3 zÁkona o polbvníctve, zvolané formou
verejnej lryhlášky, ktorá bude zverejnená vo všetkých dotknutých obciach oblyklým spósobom najmenej
5 pracovných dní pred konaním zhromaždenia, t. j, na úradných tabuliach dotknut}ch obcí a to pre katastrálne
územia: Ďu,rďošík, Trsťany, Bidovce, Čakanovce, Nižná Kamenica, Vyšná Kamenic4 Herl'any, Svinica, Košický
Klečenov, Durkov
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Priebeh zhromaždenia bude osvedčený notárskou zápisnicou v zmysle § 5 ods. 5 ziákona o pol'ovníctve podl'a
osobitného predpisu (§ 61 ákona č. 323l1992 Zb. o notároch a notárskej čirrnosti).

Pre ÚČasť na tomto zhromaždeníje nutrré zvolávatel'om v čase určenom na prezentáciu predložiť:

l. doklad totožnosti (oběianslry preukaz, cestovný pas)
2. doklady osvedčujúce vlastnícke právo k pol'ovným pozemkom (list vlastníctva (napr,

http://www.katasterportal.sVkapor| http://cica.vugk.sk/), pdpadne l"ýpis pozemkov vlastníka z licencovaného
programu (napr. ELPOZ)
v prípade zastupovania vlastníka pol'ovných pozemkov aj splnomocnenie najeho zastupovanie
v prípade právnických osób doklad osvedčujúci ich právnu subjektivitu (napr. výpis z obchodného registra,
výpis z registra pozemkoqých spoločenstiev a pod.)

V Bidovciach dňa ] 9.1().2022

l. Pozemkové a lesné spoločenstvo v Nižnej Kamenici, p.s. v i
Jzemkové a le§né §poloč€ns

v Nižnej xam€nici, p.s.
Nižná Karnenica 97

o44 45 NlŽNÁ KAMENlcA
lčo| 42 327 661, DlČl202407541

2. Lubomir Čonka

3. Dolgoš Ladislav

4. Ferko Vincent

5. Kopas Slavomír

6. Opiňár Radoslav

7. Oros Vincent

8. Šenk Miroslav

9. Šuchta Ján

Radošla|Qpiňar člen výboru


