OZNÁMENIE
Na základe Uznesenia č. 5 zo zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom
Poľovnom revíri „Siná“ uznaného Rozhodnutím bývalého Okresného úradu OPPLH
v Liptovskom Mikuláši pod číslom OÚ 394/1997-K zo dňa 4.8.1997, ktoré sa konalo dňa
3.8.2017 so začiatkom o 8.00 hod. v zasadačke OkO SPZ ul. 1.mája 1940/40 v Lipt. Mikuláši.
Ing. Jaroslav Júda, tajomník - štatutár SPZ PZ Siná so sídlom v Lazisku, IČO: 36136697 týmto
oznamuje drobným vlastníkom poľovných pozemkov – lesnej a poľnohospodárskej pôdy
zahrnutej do výmery poľovného revíru „Siná“, že finančný hospodár poľovného združenia
Ján Staroň vykoná v dole uvedenom termíne a mieste úhradu náhrady za užívanie revíru pre
drobných vlastníkov pôdy,

Dňa 24. marca 2021 (t.j. streda) v čase od 10:00 hod. do 18:00 hod.
v zasadačke Obecného úradu vo Svätom Kríži
za podmienky, že nebudú hlavným hygienikom SR vyhlásené opatrenia, ktoré by bránili
priamemu vyplateniu náhrady za užívanie poľovných pozemkov. Preto všetkých drobných
vlastníkov poľovných pozemkov týmto žiadame o zaslanie nasledujúcich dokladov a údajov pre
vyplatenie úhrad bezhotovostným spôsobom: Overený Výpis listu vlastníctva, titul, meno
a priezvisko, adresa trvalého bydliska, výmera poľovných pozemkov v ha t.j. lesný pozemok,
poľnohospodársky pozemok a IBAN – číslo bankového účtu, na ktorý vlastník poľovných
pozemkov žiada nájom za poľovné pozemky poukázať. Údaje zašlite doporučenou poštou
s úradne overeným podpisom vlastníka poľovného pozemku, ktorý žiada o vyplatenie náhrady
(nájomného) na účet. Žiadosť pošlite na adresu PZ Siná:
Ing. Tibor Kabzan, predseda – štatutár SPZ PZ Siná, Svätý Kríž 173, 032 11 Svätý Kríž
Náhrada za užívanie poľovného revíru bola zhromaždením vlastníkov poľovných pozemkov
určená dohodou a to:
- 1,50 € (jedno euro a päťdesiat centov) za 1 ha lesného pozemku / rok,
a
- 0,80 € (osemdesiat centov) za 1 ha poľnohospodárskeho pozemku / rok.
Zoznamy vlastníkov a na nich pripadajúce výmery má užívateľ poľovného revíru pri
vyplácaní k dispozícii. V prípade zmeny vlastníka oproti zoznamu, je oprávnený právny
nástupca povinný predložiť aktuálne listy vlastníctva o jeho vlastníctve, nadobúdací titul
(zmluva, dedičské rozhodnutie...) preukazujúci že je právnym nástupcom pôvodného vlastníka
pozemku zapísaného v zozname.
Toto oznámenie bude vyvesené na úradných tabuliach obcí Galovany, Lazisko, Gôtovany,
Svätý Kríž, Liptovský Mikuláš a Pavčina Lehota, ktorých katastrálne územia sú začlenené do
Spoločného poľovného revíru „ Siná“ po dobu 15 pracovných dní.
Vo Svätom Kríži dňa 23.2.2021
Ing. Jaroslav J ú d a
tajomník PZ
Na úradnej tabuli Obce Svätý Kríž
Vyvesené od 01.03.2021 do 19.03.2021

