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V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A  

 

ZVOLÁVATELIA:                       18. 02. 2021 

▪ DRUŽSTVO PODIELNÍKOV VČELINCE, so sídlom Košická cesta, 979 01  Rimavská Sobota, IČO: 36 057 860, 

IČ DPH: SK2020074364, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Dr, 

Vložka č. 390/S, v zastúpení predsedom družstva Ing. Alexander Madarász, narodený 21. 04. 1976, 

trvale bytom Milana Rastislava Štefánika 4789/30, 979 01  Rimavská Sobota - Sobôtka 

▪ ING.  ALEXANDER MADARÁSZ, narodený 21.04.1976, trvale bytom Milana Rastislava Štefánika 4789/30, 

979 01  Rimavská Sobota - Sobôtka  

 

ako vlastníci a oprávnení zástupcovia vlastníkov vlastniacich viac ako 1/3-inu poľovných pozemkov 

začlenených do novonavrhovanej samostatnej bažantnice Rumince toho času poľovného revíru 

Rumince uznaného rozhodnutím č. Poľov. 386/31/1993 – Sa zo dňa 14.4.1994, 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 prepisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“) 

 

z v o l á v a j ú  

Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do novonavrhovanej  

„SAMOSTATNÁ BAŽANTNICA RUMINCE“  

ktoré sa bude konať dňa  

03. marca 2021 o 10.00 hod 

v Družstve podielníkov Včelince, so sídlom Košická cesta, 979 01  Rimavská Sobota  

zasadacia miestnosť na 2. poschodí 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie, overenie uznášaniaschopnosti 

2. Schválenie programu, voľba orgánov Zhromaždenia 

3. Oboznámenie s dôvodmi konania zhromaždenia  

4. Schválenie žiadosti o uznanie novonavrhovanej samostatnej bažantnice Rumince a oboznámenia 

sa s popisom hraníc. 
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5. Udelenie súhlasného stanoviska vlastníkov poľovných pozemkov, ktoré sa majú začleniť do 

novonavrhovanej samostatnej bažantnice Rumince. 

6. Rozhodnutie o využití práva poľovníctva v novonavrhovanej samostatnej bažantnici Rumince. 

7. Určenie počtu a voľba splnomocnencov a určenie rozsahu zastupovania vlastníkov poľovných 

pozemkov  

8. Diskusia - Rôzne 

9. Oboznámenie s prijatými uzneseniami 

10. Záver 

 

Prezentácia vlastníkov prítomných na zhromaždení sa uskutoční v čase od 9,30 hod. do 10,00 hod., 

pričom vlastníci poľovných pozemkov, ktorí sa nebudú v uvedenom čase prezentovať, nebudú mať 

možnosť hlasovať na zhromaždení. 

Vlastníci/spoluvlastníci a oprávnení zástupcovia vlastníkov/spoluvlastníkov poľovných pozemkov, 

ktoré sú začlenené do novonavrhovanej samostatnej bažantnici Rumince, si môžu uplatniť svoje práva 

a právom chránené záujmy na tomto zhromaždení, a to predložením dokladu totožnosti a dokladov 

o vlastníctve, resp. spoluvlastníctve k poľovným pozemkom. Poľovné pozemky začlenené 

v novonavrhovanej samostatnej bažantnici Rumince sa nachádzajú a sú evidované v  k. ú.: Rumince, 

Včelince, Barca. Zoznam vlastníkov poľovných pozemkov je k nahliadnutiu u zvolávateľov. 

Vlastníci/spoluvlastníci a oprávnení zástupcovia vlastníkov/spoluvlastníkov poľovných pozemkov budú 

mať váhu hlasu v zmysle § 5 ods.6 zákona o poľovníctve.  

Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do novonavrhovanej samostatnej 

bažantnice Rumince je neverejné, zúčastniť sa ho môžu iba vlastníci/spoluvlastníci poľovných 

pozemkov alebo ich splnomocnení zástupcovia. Priebeh zhromaždenia bude v zmysle § 5 ods. 5 zákona 

o poľovníctve osvedčený notárskou zápisnicou. Účastníci zhromaždenia sa preukážu dokladom 

totožnosti. 

Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do novonavrhovanej samostatnej 

bažantnice Rumince je hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktoré sa uskutoční v súlade s § 4 

ods. 2 písm. /a) VYHLÁŠKY 45/220 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa 

nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, 

ktorá vyhláška nadobúda účinnosť 19. decembra 2020, ktorého znenie je nasledovné: 

Zákaz podľa § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí: a) hromadné podujatia 

jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať 
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negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID19 nie starším ako 

12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva 

najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; 

za jednorazové podujatie možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín. 

Zvolávatelia ohlásia zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do novonavrhovanej 

samostatnej bažantnice Rumince na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva 

najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom. 

Zvolávatelia upozorňujú vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do novonavrhovanej 

samostatnej bažantnice Rumince, ktorí sa zúčastnia predmetného zhromaždenia, že všetci účastníci 

musia v dobe začiatku predmetného zhromaždenia hromadného podujatia disponovať negatívnym 

výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID19 nie starším ako 12 hodín. 

 

 

Za zvolávateľov:  

 

 

...................................................... 

Družstvo podielníkov Včelince 

Ing. Alexander Madarász 

predseda družstva 

 

 

 

...................................................... 

Ing. Alexander Madarász 
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Na vyvesenie: 

1. Úradná tabuľa Obecného úradu Rumince 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa :                                         Zvesené z úradnej tabuli dňa : 

 

 

 

 

 

 

 

2. Úradná tabuľa Obecného úradu Včelince 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa :                                         Zvesené z úradnej tabuli dňa : 

 

 

 

 

 

 

 

3. Úradná tabuľa Obecného úradu Barca 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa :                                         Zvesené z úradnej tabuli dňa : 
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Príloha: Mapka vo formáte A4 novonavrhovanej samostatnej bažantnice Rumince 

 


