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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.
l.mája 1940/40 v Lipt. Mikuláši.
Finančný hospodár SPZ Poľovníckeho združenia Siná so sídlom v Lazisku, IČO:
36136697 týmto na základe poverenia výboru PZ oznamuje drobným vlastníkom
poľovných pozemkov - poľnohospodárskej pôdy zahrnutej do výmery poľovného
revíru „Siná", že finančný hospodár poľovného združenia vykoná úhradu náhrady
za užívanie revíru pre drobných vlastníkov pôdy

dňa ll.Júna 2018 (t.i. utorok) v čase od 11:00 do 15:00
v zasadačke obecného úradu obce Svätil 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, alebo
- 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, Lazisko, Svätý kríž, Gôtovany,
Galovany,Pavčiná Lehota, Lipt. Mikuláš, ktorých katastrálne územia sú začlenené do
spoločného poľovného revíru „ Siná" po dobu 5 pracovných dní.
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