
MIPEMA a.s., IČO: 46 516 905, 
                                               so sídlom 811 06 Maróthyho 6

spoločnosť zapísaná v Obchod nom registri Okresného súdu Bratislava I, 
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 5481/B

spoločnosť zastúpená štatutárnym orgánom – predsedom predstavenstva:
Ing. Mgr. Peter KRÁSNY, rod. Krásny,

trvale bytom  841 05 Bratislava, Ľudovíta Fullu 54
- spoločnosť MIPEMA a.s.  ako vlastník poľovných pozemkov v poľovnom revíri Tekovské Nemce zastupujúc vlastníkov 
viac ako jednej tretiny výmery poľovného revíru Tekovské Nemce
ako oprávnená osoba v zmysle ustanovení § 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) po splnení jednotretinovej podmienky týmto v zmysle 

ustanovení § 11 ods. 1 zákona o poľovníctve  uverejňuje túto

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - POZVÁNKA
Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Poľovný revír Tekovské Nemce

Zvolávateľ,  spoločnosť MIPEMA a.s.  zastúpená štatutárnym orgánom konateľom – Ing.  Mgr.  Petrom Krásnym; – ako  
vlastník poľovných pozemkov v poľovnom revíri Tekovské Nemce, ktorého výmera poľovných pozemkov vo vlastníctve 
predstavuje  viac ako  jednu tretinu  výmery poľovného revíru Tekovské  Nemce v zmysle  ustanovení  §  5  ods.  3  zákona 
o poľovníctve týmto zvoláva zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Tekovské Nemce uznaného 
rozhodnutím Obvodného lesného úradu v Nitre, č.j.  2004/00109   zo dňa 25.06.2004 za účelom rozhodnutia o postúpení 
užívania poľovného revíru v zmysle ustanovení § 11 ods. 1 zákona o poľovníctve, ktoré sa bude konať

dňa   12.01.2022   o   13:00  hodine

v sídle Notárskeho úradu JUDr. Petra Šulaiho v Nových Zámkoch na ulici M. R. Štefánika 14,
s nasledovným programom:

1. Kontrola prítomných, ich zápis do prezenčnej listiny, otvorenie zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov 
v poľovnom revíri Tekovské Nemce, overenie listiny prítomných a  kontrola uznášaniaschopnosti.

2. Voľba orgánov zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Tekovské Nemce
3. Predloženie Dohody v zmysle §-u 17 ods. 1 písm. d) zákona o poľovníctve
4. Rozhodnutie vlastníkov poľovných pozemkov o spôsobe využitia práva poľovníctva podľa § 12 alebo § 13 zákona 

o poľovníctve. 
5. Dohoda o výške náhrady za postúpenie užívania spoločného poľovného revíru Tekovské Nemce (v prípade, že sa 

zhromaždenie rozhodne o užívaní poľovného revíru postupom podľa  § 13 zákona o poľovníctve).  
6. Dohoda  o subjekte,  poľovníckej  organizácii,  ktorá  bude  do  budúcna  užívateľom  poľovného  revíru  Tekovské 

Nemce.
7. Voľba splnomocnencov podľa § 5 ods. 7 Zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
8. Záver.
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Týmto  si  dovoľujeme  požiadať  vlastníkov  poľovných  pozemkov  v poľovnom  revíri  Tekovské  Nemce  aby  sa  na 
zhromaždení  zúčastnili,  alebo  vyslali  splnomocneného  zástupcu  (na  základe  písomného  splnomocnenia).  Priebeh 
zhromaždenia bude v zmysle ustanovení § 5 ods. 5 zákona o poľovníctve osvedčený notárskou zápisnicou. Na zhromaždení 
je nutné predložiť doklady osvedčujúce vlastníctvo k poľovným pozemkom v poľovnom revíri Tekovské Nemce a prípadne 
aj  splnomocnenie  na  zastupovanie  a u právnických  osôb  aj  doklad  osvedčujúci  právnu  subjektivitu  a preukázanie,  že 
prítomný zástupca je štatutárnym zástupcom s právom rozhodovať v mene právnickej osoby. 

V Bratislave, dňa 09.12.2021

............................................................... 
    MIPEMA, a.s.

           Ing. Mgr. Peter Krásny
          predseda predstavenstva

     

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:
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