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Ing. Tomáš Vozárik 
predseda PZ

Milan Žemba 
finančný hospodár PZ

Náhrada za užívanie poľovných pozemkov bola zhromaždením vlastníkov poľovných 
pozemkov určená podľa zaradenia revíru do bonitnej triedy IV, sumou stanovenou v 
,,Sadzobníku na výpočet nájomného za poľovné pozemky pre hlavné druhy lovnej zveri 
za 1 ha ročne v eurách,, ktorá je prílohou č. 2 súčasného zákona o poľovníctve č. 
274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov sumou:
0,41, eur (štyridsaťjeden centov) za ha poľovnej plochy (TTP, les)

Poľovnícke združenie 
- BANÍKOV - 

so sídlom v Snirečanoch 
032 05 Smrečany

Zoznamy vlastníkov a na nich pripadajúce výmery má užívateľ poľovného revíru k 
dispozícii. V prípade zmeny vlastníka oproti zoznamu z roku 2013, je oprávnený vlastník 
- nástupca predložiť aktuálne listy vlastníctva o jeho vlastníctve, titul nadobudnutia,- ( 
zmluva, dedičské rozhodnutie...) preukazujúci, že je právnym nástupcom pôvodného 
vlastníka poľovných pozemkov zapísaného v zozname.

Toto oznámenie bude vyvesené na úradných tabidiach Obce Smrečany, Žiar, Veterná 
Poruba a mesto Liptovský Mikidášpo dobu 15 pracovných dní.

Finančný hospodár Slovenského poľovníckeho zväzu, Poľovníckeho združenia 
Baníkov, Smrečany, ICO: 31937110, týmto na základe poverenia výboru 
Poľovníckeho združenia Baníkov Smrečany oznamuje drobným vlastníkom 
poľovných pozemkov - poľnohospodárskej a lesnej pôdy zahrnutej do výmery 
poľovného revíru Baníkov, že ako finančný hospodár poľovníckeho združenia 
Baníkov Smrečany vykoná úhradu náhrady za užívanie revíru pre drobných 
vlastníkov pôdy - poľovnej plochy
dňa 10. júna 2019
v čase od 13,oo hod. do 15,oo hod. v kancelárii PZ Baníkov 
na bývalom Obecnom úrade Smrečany - (pri pošte)
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.... ......... _ ........... ;z'« číslo 6 zo zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v 
poľovnom revíri Baníkov Smrečany, konaného dňa 26. júla 2013 v Penzióne 
,,FRANK“ v obci Žiar, uznaného rozhodnutím bývalého Lesného úradu v Liptovskom 
Mikuláši pod číslom 242//1994 -35 K zo dňa 01.07.1994 - vydáva toto verejné 
oznámenie.

MESTO LIPTOVJ 
MEST^

031 42 LIPTi

Prílohy: ___


