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V Liptovskom Tmovci dňa 14.2.2018

Vlastníci poľovných pozemkov
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v katastrálnom území
Liptovský Trnovec a Ráztoky
(vývesná tabuľa obce Lipt. Trnovec)
(vývesná tabuľa mesta Lipt. Mikuláš)

Číslo:
Prílohy:
Prídelené.y

OZNÁMENIE
Pre vlastníkov poľovných pozemkov v rámci poľovného revíru Ostro
v katastrálnom území: Liptovský Trnovec , Ráztoky
PZ Ostro podľa článku IV, odseku 4.2.1 , písmena b) zmluvy o užívaní poľovného revíru
uzatvorenej v zmysle §-13 a násl. Zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z.z. a zákona č. 115/2013 Z.z.
OZNAMUJE
že finančná náhrada za prenájom výkonu práva poľovníctva , na poľovných
pozemkoch vo vlastníctve fyzických osôb, za rok 2018 bude prebiehať nasledovne:
- po ukončení zhromaždenia PSBU Lipt. Trnovec - TERMÍN BUDE OZNÁMENÝ !!!
v kultúrnom dome v Lipt. Trnovci / len pre vlastníkov v k.ú. Lipt. Trnovec !!!/
-do 5 dní po termíne konania zhromaždenia PSBU Lipt. Trnovec - TERMÍN BUDE
UPRESNENÝ !!! v čase od 16.00 hod do 18.00 hod v budove Obecného úradu v
Liptovskom Trnovci / pre vlastníkov v k.ú. Lipt. Trnovec a k.ú. Ráztoky/ .
Vyplácať sa bude nasledovne:
1. Osobne konkrétnym fyzickým osobám, vlastniacich v danom katastrálnom území poľovné
pozemky, na základe predloženého platného občianskeho preukazu.
2. Splnomocneným osobám na základe predloženého splnomocnenia (splnomocnenie nemusí
byť overené), ktoré splnomocnila fyzická osoba vlastniaca v danom katastrálnom území
poľovné pozemky.
Bližšie informácie na tel. čísle : 0902 366127 Ján Jaňák
MESTSKÝ ÚRAD
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
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Predseda PZ Ostro
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