VEREJNÁ VYHLÁŠKA
V Divíne, dňa 08.11.2021

ZVOLAVATELIA
1. Pozemkové spoločenstvo Budiná -Háj, so sídlom Námestie mieru č. 1393/6, Detva, 96212, IČO:

37958607, zastúpené predsedom pozemkového spoločenstva p. JUDr. Michalom Sekerešom
2. Urbár "pozemkové spoločenstvo" Javoi., so sĺdlom Divín -Lazy č.13, 98552 Divín, IČO: 45029024,

zastúpené predsedom pozemkového spoločenstva p. Henrichom Ravasom
3. LS GRÚŇ -pozemkové spoločenstvo Divín, so sídlom Mlynská č. 611/15, Divín, 98552, IČO:

42311977, zastúpené predsedom pozemkového spoločenstva p. Mariánom Sarvašom
4. Lesná spoločnost' Urbariát -pozemkové spoločenstvo, so si'dlom Mlynská č. 611/15, Divín, 98552,

IČO: 3 795 7228, zastúpené predsedom pozemkového spoločenstva p. Mariánom Sarvašom

5. Pozemkové spoločenstvo "Urbái." Mýtna, so si'dlom Mýtna č. 47, Mýtna, 98553, IČO: 42198828,
zastúpené predsedom pozemkového spoločenstva p. Mgr. Milošom Lichým
6. Obec Divín, so sídlom Obecný úrad, Námestie Míeru č. 654/3, 98552 Divín, IČO: 00316041, zastúpené

starostom obce p. Mgr. Pavlom Drugdom
7. Henrich Ravas, r. Ravas, Rybky č. 49, PSČ: 906 04
8. Rímskokatolícka cii.kev, farnost' Dívín, Mons. Konštantĺna Loju 649/63, Divĺn, PSČ 985 52, IČO:
31919677, zastúpená na základe plnej moci p. Mariánom Sarvašom

9. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dobroč, Dobroč č. 27,
98553Dobroč,IČO:31933084,zastúpenýnazákladeplnejmocip.Mgr.PavlomDrugdom

ako vlastníci a oprávnení zástupcovía vlastníkov vlastniacích viac ako 1/3-inu poľovných pozemkov
začlenených v spoločnom poľovnom revĺri Divi'n schváleného rozhodnuti'm Lesného úradu v Lučencí č. Poľov.
24-1/34/93 z 19.4.1994, zmeneného rozhodnutĺm Lesného úradu v Lučenci č. Pol'ov. 37-l/28/95-V z 6.6.1995 s

§ 5 bod 3 v spojeni' § 10 č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplneni' niektorých zákonov v znení
zákona č. 72/2012 Z.z. a zákona č.115/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o poľovnĺctve")

zvolávajú

Zliromaždenievlastníkovpol'ovnýchpozemkovozmenehranícuznanéhopol'ovnéhoi.evíruDivín,
ktoré sa bude konat' dňa 01.12.2021 o 09.00 hod.

v priestoroch Hotela Clavis, Jókaiho 124, 984 01 Lučenec.

J,R()GR^M:
1:

eťťorf.nie, overenie uznášaniaschopnosti

2^. S_c.P4lenie programu, voľba orgá;ov zhromaždenia
3. Un::!e`:„io:b:úvhnl`:.,S.:, Vlasĺníkov Póľovných Pozemkov Spoločného poľovného revĺr T)íyín so zmenou hraníc
poľovného revíru

4

5

Shcrhavnáíĺcen#edže'napqh°:t:pv°írz,:enu hraníc SP°ločného Poľovného revíruT).Nín a oboznámenia sa s popisom
hraníc wedeného revíru
UDdo;'oevn%h%!!v::: T`d.,°wt{:Uýbcth^vvn!ast.f k°: _^f ::.::_:ý:Ch Pozemko: to`ho času začlenených do spoiočného
•,]oľow;é;n ;;`;;;:,-š;`T.;: .':.::n.^::^..~.::':`::`_r`ene Tím°, °DV.Oau _.novo navrhovaného spoiočného
?_°_ľ,:_Ľ?é,f io reví:u T_).i:[Ľ, ktoré sú un;iestne;é ;;;ó ..-.-;iv;Vd.;V ;"o;"o 4Un.a`vG;ff:`vya':éhunu bqpn°n';ncr.nneónh°n

pToľ::::;é^hon^rn:::r~u.P::LtĽ__P,ozmenehranícsozmenouťr;;íc;;;íäónéť;;ovľo;#áí;,ur;vuír:eu„šŇí`:.
uDric%:::eíap_oRčô,7unapvolbasplnomocnencovaurčenierozsá-h;-z=stv;óó;:;;ať;,%s;;t:í:uv'ň:vun;:Vh.mp.ozemkov
Diskusia~Rôzne
Oboznámenie s prijatými uzneseniami

Záver
Strana 1 z 4

__________;;;g;ä;g;:::Í::==::::=:Í::::=:=::Í::::::=::::::==:::::=:==±:É±::=:±±=
Vlastni'ci/spoluvlastnĺci a oprávnenĺ zástupcovia vlastníkov/spoluvlastníkov poľovných pozemkov, ktoré sú

začlenené do spoločného poľovného revi'ru Divín, si môžu uplatniť svoje práva a právom chránené záujmy na
tomto zhromaždeni', a to predložením dokladu totožnosti a dokladov o vlastm'ctve, resp. spoluvlastni'ctve
k pol'ovným pozemkom.
Poľovné pozemky začlenené v poľovnom revíri Divín sa nachádzajú a sú evidované v k. ú.:

Ábelová, Budiná, Divín, Lovinobaňa, Mýtna, Píla, Ružiná, Stará Halič a Tuhár.
Zoznam vlastníkov poľovných pozemkov je k nahliadnutiu u zvolávateľov.
Vlastníci/spoluvlastni'ci a oprávnení zástupcovia vlastníkov/spoluvlastni'kov poľovných pozemkov budú mať
váhu hlasu v zmysle § 5 ods.6 zákona o poľovníctve.

Zhromaždeníe vlastnĺkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru Divín je neverejné,
zúčastníť sa ho môžu iba vlastnĺcí/spoluvlastnĺcí poľovných pozemkov alebo ich splnomocnenĺ zástupcovia.
Vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktoré sú začlenené do spoločného poľovného revi'ru Divín sú

zastúpení v zmysle § 5 ods. 2 zákona o pol'ovníctve ®ozemkovým spoločenstvom). Priebeh zhromaždenia
bude v zmysle § 5 ods. 5 zákona o poľovni'ctve osvedčený notárskou zápisnicou. Účastni'ci zhromaždenia sa

preukážu dokladom totožnosti.
Zhromaždenievlastni'kovpoľovnýchpozemkovzačlenenýchdopoľovnéhorevi'ruDivínjehromadnépodujatia

jednorazovej povahy, ktoré sa uskutočni' v súlade platnýmí protiepidemíologíckými opatreniami platnými
-' X__^ 1'______._ _'_
y 1
.
v čase konania zhromaždenia
a opatreniami
platnými v prevádzke Hotela Clavis
Za zvolávateľov :
Pozemkové spoločenstvo Budiná -Háj,

Larsbtárp:::z:r::;ev:os:o:Sče n stvo " J avo r,

`UD,. M,ch c,, Sekereš -

::sáu;púe#:ez:Sme::vmé :;o,očenstvo Divĺn,

He",,ch Rovc,s v ,

:::tnúápsepnoé, :::3:: duorTa:isát -pozem kové s po,oče n s"
;aoszteú:ek::ep :epdo::::nmsáso „ u rbá r „ Mýma,
áabs::pDei,:n:redsedom ps

i:ei:;|:o:kn:á::V::::rk°astc:r:e°v::: most, D„

Mo,,on so'voŠ Mo,,c,„ Sc,wc,š „
Mgr M,,oŠ Ĺ,chý v ,.

#egn'„:h° %eo/vDo:Uíí° "

::;;:::;a:É3inE°v::jce|:cnkce:TirkviaugsburskéhovymanianasiovenskuDobročM"'°ns"V°Š"
zastúpená splnomocnencom

Mgr. Pove/ Dwgdo v.r.

Príloha:
č. 1 : mapa PR Divĺn; č. 2: vyznačená zmena hranice PR Divín
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1. Úradná tabul'a Obecného úradu Ábelová
Vyvesené na úradnej tabuli dňa :

Zvesené z úradnej tabuli dňa :

2. Úradná tabul'a Obecnél.o úradu Budiná
Vyvesené na úradnej tabuli dňa :

Zvesené z úradnej tabuli dňa :

3. Úradná tabul'a Obecného úradu Divĺn
Vyvesené na úradnej tabuli dňa :

Zvesené z úradnej tabuli dňa :

4. Úradná tabul'a Obecného úradu Lovlnobaňa
Vyvesené na úradnej tabuli dňa :

Zvesené z úradnej tabuli dňa :

5. Úradná tabul'a Obecného úradu Mýtna
Vyvesené na úradnej tabuli dňa :

Zvesené z úradnej tabuli dňa :

6. Úradná tabul'a Obecného úradu Píla
Vyvesené na úradnej tabuli dňa :

Zvesené z úradnej tabuli dňa :
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