
  

 
 

Verejná vyhláška – pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov 
začlenených do poľovného revíru „VPR Agro-Mikov samostatná bažantnica“ 

 
 

Zvolávatelia  
1. ECO-farm Nitra s.r.o.,  IČO: 36522210, Dlhá 578/A, 94901 Nitra 
                       štatutár: Andrej Maťo, Jasná 724/16, 93101 Šamorín,  
                        nar.28.12.1973 
                        výmera pozemkov: 182 ha  
 
2. IMRIŠEK s.r.o., IČO: 47631601, Malanta 596/30, 95101 Nitrianske Hrnčiarovce 
                               štatutár: Ing.Marek Imrišek,Dolnohorská 80, 9401 Nitra 
                               nar.9.9.1986 
                               výmera pozemkov: 388.83 ha 
 
3. RKC- Biskupstvo Nitra /Rímskokatolícka cirkev/, IČO: 35593008 
                                Námestie Jána Pavla II. č.7, 94901 Nita 
                                štatutár: Mgr.Martin Štofko, Nám Jána Pavla II. č.7, Nitra 
                                nar.3.6.1971 
                                výmera pozemkov: 296.65 ha 
 
4. Róbert Ďurica, Babindol č.26, 95153 Babindol, nar.17.2.1969 
                                 výmera pozemkov:38.45 ha 
 
5. Marian Imrišek, Malanta 1014/1, 95101 Nitrianske Hrnčiarovce, nar.21.11.1962 
                                 výmera pozemkov: 33.02 ha 
 
6. Miroslav Bődőr, Urbánkova 1709/1, 94901 Nitra, nar.30.8.1949 
                                  výmera pozemkov: 16.62 ha   
 
v zastúpení  Ing Jánom  Barátom, Malá Strmá 3, 94901 Nitra ako  splnomocneným zástupcom , viac ako 
1/3 poľovných pozemkov počítanej z celkovej výmery poľovných pozemkov 2 803 ha začlenených do 
poľovného revíru „VPR Agro-Mikov samostatná bažantnica“ uznanom rozhodnutím Lesného úradu Nitra 
č. 701-1-34/93 zo dňa 26.01.1994, v súlade s ustanovením § 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“), 

z v o l á v a  
zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru „VPR Agro-Mikov 
samostatná bažantnica“ (ďalej aj „Zhromaždenie“), za účelom ich rozhodnutia o využití práva poľovníctva 
v  poľovnom revíri podľa § 5 a nasl. Zákona o poľovníctve, ktoré  sa uskutoční 
 

dňa 17.02.2022 o 10.00 hod. v priestoroch Notársky úrad JUDr Miloš Chvála, Námestie A. Hlinku 
442/11, 953 01 Zlaté Moravce 

 
Vlastníci poľovných pozemkov si môžu uplatniť svoje práva a právom chránené záujmy na tomto 
Zhromaždení a to predložením dokladov o vlastníctve k poľovným pozemkom a budú mať váhu hlasu 
v zmysle § 5 ods. 6 Zákona o poľovníctve. Účastníci Zhromaždenia sa preukážu dokladom totožnosti. 
 Ak sa niektorí z vlastníkov poľovných pozemkov nechá zastupovať, jeho zástupca musí predložiť  
písomnú plnú moc. Právnická osoba koná prostredníctvom svojich orgánov, alebo prostredníctvom svojho 
zástupcu, ktorý sa preukáže písomným plnomocenstvom. Prezentácia vlastníkov poľovných pozemkov je 
od 10.00 hod. do 10.10 hod. 



  

 
 

Priebeh Zhromaždenia bude osvedčený notárskou zápisnicou v zmysle § 5 ods. 5 zákona 
o poľovníctve a podľa § 64 zákona SR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších 
predpisov. 
Program zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov :  
1. Kontrola prítomných, ich zápis do listiny prítomných, otvorenie Zhromaždenia, kontrola 
uznášaniaschopnosti. 
2. Voľba orgánov Zhromaždenia - predsedajúceho zhromaždenia a skrutátora,  
3. Rozhodnutie Zhromaždenia o spôsobe využitia práva poľovníctva podľa § 11 Zákona o poľovníctve. 
4.  Rozhodnutie Zhromaždenia o výške náhrady za užívanie spoločného poľovného revíru (v prípade, že sa 
zhromaždenie rozhodne o užívaní poľovného revíru postupom podľa  § 13 Zákona o poľovníctve).   
5. Rozhodnutie Zhromaždenia o užívateľovi poľovného revíru, s ktorým bude uzatvorená zmluva o 
postúpení užívania poľovného revíru (v prípade, že sa zhromaždenie rozhodne o užívaní poľovného revíru 
postupom podľa  § 13 Zákona o poľovníctve) a dobe užívania poľovného revíru (podľa § 14 Zákona o 
poľovníctve). 
6.  Voľba splnomocnenca(ov) Zhromaždenia podľa § 5 ods. 7 Zákona o poľovníctve.   
7.  Záver. 

Upozorňujeme, že je nevyhnutné dodržiavať platné protipandemické opatrenia Vlády SR vo vzťahu 
ku COVID 19.  

 
 
 
 
 

 
        Ing. Ján Barát     

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Toto zvolanie zhromaždenia vlastníkov sa vyvesí na úradnej tabuli Obecného úradu 

v Malom Lapáši formou verejnej vyhlášky podľa § 5 ods. 3 zákona. 

 
 
 
 
Vyvesené dňa:                Zvesené dňa:  
Podpis a pečiatka:                                                                Podpis a pečiatka:  
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poľovníctve). 
6.  Voľba splnomocnenca(ov) Zhromaždenia podľa § 5 ods. 7 Zákona o poľovníctve.   
7.  Záver. 
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Upozorňujeme, že je nevyhnutné dodržiavať platné protipandemické opatrenia Vlády SR vo vzťahu 
ku COVID 19.  

 
 
 
 
 

 
        Ing. Ján Barát     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Toto zvolanie zhromaždenia vlastníkov sa vyvesí na úradnej tabuli Obecného úradu 

v Golianove formou verejnej vyhlášky podľa § 5 ods. 3 zákona. 

 
 
 
 
Vyvesené dňa:                Zvesené dňa:  
Podpis a pečiatka:                                                                Podpis a pečiatka:  
 

 
 
 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


