
V e r e j n á v y h l á š k a 

Zvolávatelia: 

1. PONGRÁCZ, s.r.o. so sídlom Závodská cesta 10, 012 36 Žilina, IČO: 31637973, 
Zastúpená: Ing. Ingríd Špirková Willigerová, bytom Stodolova 3433/8, 010 15 Žilina, 
konateľka spoločnosti, ktorá je vlastníkom poľovných pozemkov začlenených do Poľovného 
revíru Kriváň 

2. Bývalý urbár, pozemkové spoločenstvo Teplička nad Váhom, 013 01 Teplička 
nad Váhom, Registračné číslo: 48, 97/004001/OÚ-QPPLH/Sá, IČO: 42065089 

Zastúpené: Viliam Záhumenský, P.O.Hviezdoslava 845/12, 013 01 Teplička nad Váhom, 
predseda pozemkového spoločenstva, 
Zastúpené: Viliam Bolo, Školská 581/6, 013 01 Teplička nad Váhom, člen výboru 
Pozemkové spoločenstvo oprávnené zastupovať vlastníkov poľovných pozemkov 
začlenených do Poľovného revíru Kriváň 

3. Urbariát - lesné a pozemkové spoločenstvo Gbeľany, 013 02 Gbeľany, 
Registračné číslo: 64, 200301902/OÚ-OPPLH/Cho, IČO: 17060630 

Zastúpené: Ladislav Martinček, Gbeľany 212, 013 02 Gbeľany, predseda spoločenstva, 
Zastúpené: Trizuliak Martin, Gbeľany 81, 013 02 Gbeľany, hospodár, člen výboru 
Pozemkové spoločenstvo oprávnené zastupovať vlastníkov poľovných pozemkov 
začlenených do Poľovného revíru Kriváň 

spolu zastupujúci vlastníkov viac ako 1/3 poľovných pozemkov začlenených do Poľovného 
revíru Kriváň, a preto v zmysle § 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) 

zvolávajú 

Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do Poľovného revíru 
Kriváň 

uznaného rozhodnutím Lesného úradu Žilina, č. LÚ- 246/1994-32/Sk zo dňa 21.4.1994, ktoré 
sa bude konať 

dňa 3.12. 2013 o 9.00 hod. v zasadačke LESOV SR, š.p., OZ Žilina /na prvom poschodí/ 
Nám. M. R. Štefánika č. 1, 011 45 Žilina 

Vlastníci a spoluvlastníci poľovných pozemkov, ktoré sú súčasťou Poľovného revíru 
Kriváň môžu uplatniť svoje práva a právom chránené záujmy na tomto zhromaždení, a to 
predložením dokladov o vlastníctve, resp. spoluvlastníctve k poľovným pozemkom a hlas 
bude mať váhu podielu na výmere vlastnených poľovných pozemkov k celkovej výmere 
poľovného revíru v zmysle § 5 ods. 6 zákona o poľovníctve. 



Ak sa niektorí z účastníkov zhromaždenia - vlastníci poľovných pozemkov nechajú 
zastupovať, ich zástupcovia predložia písomnú plnú moc. Právnické osoby konajú 
prostredníctvom svojich orgánov alebo prostredníctvom svojho zástupcu, ktorý sa preukáže 
výpisom z prísl. registra. 

Program zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov Poľovného revíru Kriváň: 

Prezentácia účastníkov od 8.00 hod. do 9.00 hod. 

1. Otvorenie 
2. Voľba orgánov zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov, overenie 

uznášaniaschopnosti 
3. Rozhodnutie o užívaní Poľovného revíru Kriváň 
4. Voľba splnomocnencov a určenie rozsahu ich zastupovania podľa zákona o 

poľovníctve 
5. Schválenie uznesenia zo zhromaždenia vlastníkov 
6. Rôzne 
7. Záver 

Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov Poľovného revíru Kriváň je neverejné, 
zúčastniť sa ho môžu vlastníci poľovných pozemkov alebo ich splnomocnení zástupcovia 
a zástupca poľovníckej spoločnosti uchádzajúcej sa o užívanie Poľovného revíru Kriváň. 

Táto verejná vyhláška sa vyvesí na dobu najmenej 5 pracovných dní pred konaním 
zhromaždenia na úradných tabuliach obce Nezbudská Lúčka, Stráža, Dolná Tižina, Krasňany 
a Belá. 



Obec Nezbudská Lúčka 

Vyvesené dňa: 

Podpis a pečiatka: 

Zvesené dňa: 

Podpis a pečiatka: 

Obec Stráža 

Vyvesené dňa: 

Podpis a pečiatka: 

Zvesené dňa: 

Podpis a pečiatka: 

Obec Dolná Tižina 

Vyvesené dňa: 

Podpis a pečiatka: 

Zvesené dňa: 

Podpis a pečiatka: 

Obec Krasňany 

Vyvesené dňa: i f . 

Podpis a pečiatka: 

Zvesené dňa: 

Podpis a pečiatka: 

Obec Belá 

Vyvesené dňa: 

Podpis a pečiatka: 

Zvesené dňa: 

Podpis a pečiatka: 

V Žiline, dňa 21.11.2013 Zvolávatelia: i TV-

V 

Doručuje sa: 

Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 

LESY SR, š.p., Nám. SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica 


