
Mesto PEZINOK 
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, IČO: 00 30 50 22

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov 
v poľovnom revíri Leštiny 

Mesto Pezinok 

ako oprávnená osoba v zmysle ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z.z. 

o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len zákon o poľovníctve), teda zástupca najmenej jednej tretiny vlastníkov 
poľovných pozemkov (ďalej len zvolávateľ), 

zvoláva zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov 
v poľovnom revíri Leštiny, 

za účelom rozhodnutia o postúpení užívania poľovného revíru v zmysle ustanovení § 11 
ods. 1 a ods. 2 zákona o poľovníctve, ktoré sa bude konať 

dňa 14. septembra 2018, piatok, o 10. hodine, 
v sídle Notárskeho úradu JUDr. Veroniky Baričičovej v Pezinku, 

sídlo: Radničné námestie?, 902 01 Pezinok, 

s nasledovným programom: 
1. kontrola prítomných, ich zápis do prezenčnej listiny, otvorenie zhromaždenia vlastníkov poľovných 
pozemkov v poľovnom revíri a kontrola uznášaniaschopnosti 
2. voľba orgánov zhromaždenia vlastníkov poľových pozemkov v poľovnom revíri 
3. rozhodnutie vlastníkov poľových pozemkov v poľovnom revíri o spôsobe využitia práva poľovníctva 
podľa § 13 zákona o poľovníctve 
4. dohoda o výške náhrady za postúpenie užívania spoločného poľovného revíru 
5. dohoda o subjekte, poľovníckej organizácii, ktorá bude užívateľom povoľného revíru 
6. voľba splnomocnencov podľa § 5 ods. 7 zákona o poľovníctve a určenie rozsahu zastupovania 
vlastníkov poľovných pozemkov 
7. záver 

Týmto si dovoľujeme požiadať vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Leštiny, aby sa 
zhromaždenia zúčastnili, alebo vyslali splnomocneného zástupcu (na základe písomného splnomocnenia, 
s overeným podpisom). 

Priebeh zhromaždenia bude v zmysle § 5 ods. 5 zákona o poľovníctve osvedčený notárskou zápisnicou. 
Na zhromaždení je nutné predložiť doklady osvedčujúce vlastníctvo k poľovným pozemkom v poľovnom 
revíri, splnomocnenie na zastupovanie a u  právnických osôb aj doklad osvedčujúci právnu subjektivitu 
a preukázanie, že prítomný zástupca je štatutárnym zástupcom •. IDľDm_rQ.?;ho_��y_�ť v me
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s pozdravomzvesené dňa:
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Mgr. Oliver Solga 

pečiatka a podpis: primátor Mesta Pezinok 
Vybavuje: Mgr. Peter Stetka 
kontakt: tel. 033/6901 201, email: peter.stetka@msupezinok.sk 
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