
POZVÁNKA 
NA ZASADNUTIE ZHROMAŽDENIA VLASTNÍKOV POĽOVNÝCH POZEMKOV 

V UZNANOM POĽOVNOM REVÍRI VINOSADY 

Zhromaždenie vlastníkov pol'ovných pozemkov v uznanom pol'ovnom revíri Vinosady 
Rozhodnutie Lesného úradu v Bratislava čís. Lt3-485/1995-Fr. zo dňa 22.12.1995 sa bude konat' 

dňa 16.12.2020 o 15.30 hod. 

na Obecnom úrade vo Vinosadoch, Pezinská 95, 90201 Vinosady. 

Program zhromaždenia bude nasledovný : 

1. Otvorenie zasadnutia zhromaždenia, vol'ba predsedu a zapisovatel'a 
2. Prerokovanie a schválenie Zmluvy na užívanie pol'ovného revíru Vinosady na výkon práva 

pol'ovníctva v súlade s platnými zmluvami o užívaní pol'ovného revíru k výkonu práva 
pol'ovníctva a v súlade so znením § 11 a nasl. novelizovaného zákona o pol'ovníctve čís. 
274/2009 Z.z. v platnom znení 

3. Vol'ba zástupcov vlastníkov pol'ovných pozemkov 
4. Rózne 
5. Záver 

Účasť  na zasadnutí zhromaždenia je nevyhnutná. Vlastník sa zúčastňuje na zasadnutí osobne, príp. 
svojím štatutárnym orgánom alebo v zastúpení spinomocnenca na základe písomného 
pinomocenstva, resp. poverenia. 

Na platnost' uznesenia sa vyžaduje jeho riadne zvolanie, prítomnost' aspoň  nadpolovičnej väčšiny 
vlastníkov pol'ovných pozemkov počítaných podl'a výmery na začlenenie do pol'ovného revíru Solcár 
a súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov pol'ovných pozemkov v uznanom pol'ovnom 
revíri Vinosady. 

Zasadnutie zvolávajú vlastníci pol'ovných pozemkov Obec Vinosady (11,42 %), Vinohradnícke 
a pol'nohospodárske družstvo Modra (16,86%) a PhDr. Eduard Šebo 	( 13,07%) na žiadosť  
Pol'ovníckeho združenia Solcár Vinosady, ako vlastníci dotknutých pol'ovných pozemkov s podielom 
viac ako 1/3 z celkovej výmery a teda oprávnených k takémuto úkonu podl'a citovaného zákona. 

K účasti na tomto zasadnutí pozývame všetky osoby, ktoré predpokladajú, že ich vlastnícke práva 
móžu byt' záverm i tohto zasadnutia dotknuté. 

Pri prezentácii účasti na tomto zhromaždení bude vykonaná identifikácia vlastníkov dotknutých 
pozemkov — k účasti je preto potrebné predložit' dokumenty potvrdzujúce dané skutočnosti 
a pinomocenstvo / poverenie k zastupovaniu. 

Vo Vinosadoch, dňa 16.12.2020 

Obec Vinosady 
Mgr. Ivana Juráčková 

Vinohradnícke a poľnohospodáŕske družstvo Modra 
na základe spinomocnenia p. Zdenko Bart 

PhDr. Eduard Šebo 
na základe spinomocnenia p. Zdenko Bartoš 

Vyvesené dňa: ‘/, ť.gr  ŽoLo 

Pečiatka a podpis: 
Zvesené dňa: 

Pečiatka a podpis: 
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