Zmluva
o užívaní pol'ovného revíru" Gajdáreň Šelpice"
uzavretá podľa § 13 a nasl. zák. Č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ( ďalej len" Zákon")
medzi
Vlastníkmi poľovných pozemkov:
1) Slovenský pozemkový fond:
Búdková 36, 817 15 Bratislava,
Štatutárný orgán:
Ing. Eva Šimková

- generálna riaditeľka SPF

Ing. Juraj Gál

- námestník generálnej riaditeľky SPF,

IČO:

17335345

DIČ:

2021007021

DIČ DPH:

SK 202 1007021

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica, Bratislava

Číslo účtu:

7000001638/8180, variabilný symbol: 4035003010

Zapísaný v ochodnom registri Okresného súdu Bratislava L
Dňa 19.08.1991 oddiel Po, vložka

Č.

2) Obec Šelpice, Šelpice 195,91909

35/B

Šelpice, IČO: 0068225,

konajúci starostom Ing. Jánom Štefaničkom
3) TT-AGRO, s.r.o., Bohdanovce nad Trnavou 405, 919 09, IČO: 36756342,
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro,
vložka

Č.

19825/T

zastúpená na základe plnomocenstva Poľovníckou organizáciou Nová Gajdáreň
Šelpice, so sídlom Šelpice 59, 919 09 Šelpice, nezisková organizácia,
IČO: 35 92494 konajúca predsedom Štefanom Kamenárom
(ďalej len "vlastníci")
a
Užívateľom poľovného revíru:

Pol'ovnícka organizácia Nová Gajdáreň Šelpice, so sídlom Šelpice 59, 919 09
Šelpice, nezisková organizácia, IČO: 35 592 494 konajúca predsedom Štefanom
Kamenárom
(ďalej len "užívatel"')

Článok l.
Predmet
Vlastníci spoločného poľovného revíru Gajdáreň Še1pice postupujú užívanie
poľovného revíru Gajdáreň Šelpice o výmere 924,4087 ha Poľovníckej organizácii
Nová Gajdáreň Šelpice, IČO: 35 592 494 so sídlom Šelpice.

Článok II.
Údaje o pol'ovnom revíri
1) Poľovný revír Gajdáreň Šelpice bol uznaný Rozhodnutím Okresného úradu
v Trnave, odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva zo dňa
22.5.2000, č.j. A2000107842, ktoré tvorí prílohu č.l Zmluvy.
2) Pol'ovný revír sa nachádza v katastrálnych územiach Šelpice, Bohdanovce nad
Tmavou a má celkovú výmeru 924,4087 ha v nasledovnom členení poľovných
pozemkov:
a)vlastníci poľovných
pozemkov zastúpení
Slovenským
pozemkovým
fondom, ul. Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335346, iná právnická
osoba zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava lo výmere 111 ha
b)Obec Šelpice, Šelpice 195,91909

Šelpice o výmere 10,5461 ha

c)TT-AGRO, s.r.o., Bohdanovce nad Trnavou 405, 919 09, IČO: 36756342,
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro,
vložka č. 19825/T o výmere 569,2 ha
d)vlastníci, ktorí si svoje právo podl'a Zákona neuplatnili
ha
3)

o výmere 233,6626

Hranice poľovného revíru sú vyznačené na mape, ktorá tvorí prílohu č. 2
Zmluvy.

Článok III.
Náhrada za užívanie
1)

2)

Užívateľ poľovného revíru sa zaväzuje vyplatiť vlastníkom poľovných
pozemkov náhradu vo výške 0,60 €I hal rok, ktorá sa bola určená na základe
sadzobníka na výpočet nájomného za poľovné pozemky pre hlavné druhy lovnej
zveri, ktorý je uvedený v prílohe č.2 Zákona a to podľa podielu pol'ovných
pozemkov v ich vlastníctve na celkovej výmere poľovného revíru.
Náhradu sa užívateľ zaväzuje uhradiť do 15. februára príslušného kalendárneho
roka prevodom na účet vlastníkov.

3)

Vlastníkom, ktorí uplatnia svoj nárok na náhradu po nadobudnutí účinnosti tejto
zmluvy a preukážu svoje vlastnícke právo platným LV sa užívateľ zaväzuje.
uhradiť náhradu na ich účet do 30 dní odo dňa uplatnenia náhrady.

Článok IV.
Podmienky užívania
1) Užívateľ je oprávnený vstupovať na poľovné pozemky a na poľné a lesné cesty.
2) Užívateľ poľovného revíru nesmie ďalej postúpiť inému užívanie poľovného
revíru, ani jeho časti.
3) Užívateľ poľovného revíru zodpovedá za poľovnícke hospodárenie v poľovnom
revíri a je taktiež povinný navrhnúť obvodnému lesnému úradu poľovníckeho
hospodára a na každých aj začatých 500 ha jedného člena poľovníckej stráže.
4) V prípade zmeny vlastníckeho práva k poľovným pozemkom preberá nový
vlastník práva a povinnosti doterajšieho vlastníka.
5) Užívateľ môže pre účely poľovníctva meniť kultúru pozemkov, zriaďovať na
nich objekty stavebného charakteru (kŕmidlá, posedy, atď.) len s písomným
súhlasom vlastníkov a v súlade s príslušnými právnymi normami
6) Užívateľ sa zaväzuje uhradiť vlastníkom všetky preukázateľné škody, ktoré na
poľovných pozemkoch boli spôsobené zverou alebo poľovníckou činnosťou.
7) Užívateľ poľovného revíru je povinný zabezpečiť celoročnú starostlivosť
a ochranu zveri a poľovného revíru v rozsahu podľa § 26 Zákona
8) Na práva a povinnosti užívateľa poľovného revíru neupravené touto zmluvou sa
vzťahujú príslušné ustanovenia Zákona.
9) Užívateľ poľovného revíru dohodne s užívateľom poľovného pozemku
v osobitnej dohode spôsob a formu minimalizácie škôd spôsobovaných zverou
a na zveri v súlade s § 25 Zákona, najmä dohodnú konkrétne opatrenia pri
obhospodarovaní poľovných pozemkov na zabránenie vzniku škôd ako aj
spôsob oznamovania výkonu poľnohospodárskych
prác vrátane použitia
chemických prípravkov, ktoré sú škodlivé pre zver a iných potrebných opatrení
na záchranu zveri.

Článok V.
Zmeny a doplnky Zmluvy
1) Zmeny a doplnky tejto Zmluvy musia byť dohodnuté formou písomného
dodatku tejto Zmluvy podpísaného všetkými zmluvnými stranami.
2) Užívateľ poľovného revíru je povinný nahlásiť písomne zmenu alebo doplnok
zmluvy obvodnému lesnému úradu do 5 (päť) pracovných dní odo dňa podpisu
zmeny alebo doplnku zmluvy.

Článok VI.
Doba platnosti a zánik Zmluvy
l) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú - 10 (desať) rokov.
2) Zmluva zaniká:
a) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená,
b) zánikom poľovného revíru,
c) zánikom užívateľa poľovného revíru,
d) dohodou zmluvných strán,
e) rozhodnutím súdu,
f) výpoveďou zo strany vlastníkov spoločného poľovného revíru schválenou
podľa § 5 alebo užívateľa poľovného revíru z dôvodu nedodržania podmienok
zmluvy,
g) ukončením členstva užívateľa poľovného revíru v komore,
h)rozhodnutím orgánu štátnej správy na úseku poľovníctva pri neplnení povinnosti
podľa § 26 po predchádzajúcej výzve na odstránenie nedostatkov.
3) Zánik zmluvy je vlastník poľovného revíru povinný nahlásiť príslušnému
obvodnému lesnému úradu do 5 (päť) pracovných dní odo dňa jej zániku.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1) Táto Zmluva bola uzavretá na základe rozhodnutia zhromaždenia vlastníkov
poľovných pozemkov podľa § 5 Zákona. Priebeh tohto zhromaždenia bol
osvedčený Notárskou zápisnicou N 400/2009, NZ 54480/2009, NCRIs
55186/20099 napísanou na Notárskom úrade v Trnave, notárom JUDr. Ivetou
Vaškovou so sídlom v Trnave, Paulínska 24, ktorá tvorí Prílohu Č. 3 Zmluvy.
2) Zmluva je platná dňom jej podpisu a účinná dňom zaevidovania Zmluvy
príslušným obvodným lesným úradom podľa 14 ods. 3 písm. g. Zákona.
3) Zmluva je vyhotovená v 9 vyhotoveniach, z ktorých SPF obdrží 2 vyhotovenia a
ostatné zmluvné strany každá po jednom vyhotovení a 2 vyhotovenia predloží
užívateľ príslušnému Obvodnému lesnému úradu v Trnave.
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Splnomocnenci vlastníkov poľovných
pozemkov zvolení podľa §5 ods. 7 zák.
274/2009 Z.z. zhromaždením vlastníkov
poľovných pozemkov konaným dňa
25.11.2009:

Užívateľ:

/

22. OEC. zom
Poľovňicka organizácia
Nová Gajdáreň Šelpice, konajúca
predsedom Štefanom Kamenárom

Č.

Slovenský pozemkový fond, kon
generálnou riaditeľkou Ing. Eva
Šimková
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TT-AGRO, s.r.o., zastúpená na základe
plnomocenstva Pol'ovníckou organizáciou
Nová Gajdáreň Šelpice, konajúca
predsedom Štefanom Kamenárom

c Šelpice
Obecný
úrad
111 Ol ielpl
Obec Šelpice, ko úca starostom
Ing. Jánom Štefaničkom
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Plnomocenstvo
TI -AGRO, s. r. o.
sídlom 919 09 Bohdanovce nad Tmavou Č. 405
CO: 36756342
písaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava v odd. Sro, vložka
túpená: Miroslav Šrutek - konatel'
alej len splnomocniteľ)

=

Č.

19825/T

ýmto splnomocňuje
Pol'ovnícka organizácia Nová Gajdáreň Šelpice, n. o.
o sídlom 91909 Šelpice Č. 59
IČO: 35592494
Zastúpená: Štefanom Kamenárom- predsedom organizácie
ďalej len splnomocnenec)
plnomocniteľ v zmysle ust. §7 ods. 3 zák. Č. 504/2003 Z. z. a v zmysle nájomných zmlúv, ktoré má
uzatvorené s vlastníkmi pozemkov (prenajímateľmi) tvoriacich Poľovný revír Gajdáreň Šelpice, ktorý
bol uznaný Rozhodnutím Okresného úradu v Trnave, odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva zo dňa 22. 5. 2000, Č. j. A2000/07842, pričom tento revír sa nachádza v katastrálnych
územiach Šelpice a Bohdanovce nad Tmavou a jeho celková výmera predstavuje 924,4087 ha,
zastupuje týchto vlastníkov (prenajímateľov) v konaniach podľa zák. Č. 274/2009 Z. z., za čo im
vypláca aj primerané nájomné. Splnomocniteľ týmto substitučne splnomocňuje splnomocnenca
zmysle Zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností, ktorú medzi sebou uzatvorili dňa
'h to vlastní
l
'k ov (prenajímate
.
l'ov, s ktorvmi
. l'
....:
: k. 4/ 10 na zastupovanie. týc
orymi ma sp lnomocrute

:r-. ~ ")

r

ako nájomca uzatvorené nájomné zmluvy k pozemkom na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní
podniku) na konanie podľa zák. Č. 274/2009 Z. z. v zmysle ust. §7 ods. 3 zák. Č. 504/2003 Z. z., a to
najmä na uzatvorenie Zmluvy o užívaní poľovného revíru a ďalšie s tým súvisiace konanie (napr.
predloženie zmluvy na evidenciu Obvodnému lesnému úradu)
a zároveň
splnomocniteľ týmto plnomocenstvom splnomocňuje splnomocnenca, aby ho zastupoval ako vlastníka
pozemkových nehnuteľností, ktoré tvoria Pol'ovný revír Gajdáreň Šelpice, ktorý bol uznaný
Rozhodnutím
Okresného úradu v Trnave, odbor pozemkový, poľnohospodárstva
a lesného
hospodárstva zo dňa 22. 5. 2000, Č. j. A2000/07842, pričom tento revír sa nachádza v katastrálny ch
územiach Šelpice a Bohdanovce nad Tmavou ajeho celková výmera predstavuje 924,4087 ha
v konaniach podľa zák. Č. 274/2009 Z. z., a to v zmysle Zmluvy o úprav vzái omných práv a
.
, kt"oru me dzi
. l' a sp lnomocnenec uzatvon '1'l dň a .. :Z,·
':l..
povinností,
Zl se b ou sp ln omocmte
, )..Ď--10
, a to
najmä na uzatvorenie Zmluvy o užívaní poľovného revíru a ďalšie s tým súvisiace konanie (napr.
predloženie zmluvy na evidenciu Obvodnému lesnému úradu)

pričom splnomocnenec toto plnomocenstvo bez výhrady prijíma.
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TI-AGRO, s. r. o.
Konajúca konateľom Mirosla~om Šrutek

p~·I:~·~~i~k~·~·~~~·i~~i·~-·~~···~dáreň
Šelpice, n. o.
Konajúca predsedom organizácie Štefanom Kamenárom

Splnomocniteľ

Splnomocnenec

)

TT-AGRO, s.r.o.
91909 Bohdanovce nad Tmavou 405
.'l675&~42. IČ DPH: SK202235255;'
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EC : Rozhodnutie o uznaní poľo~e1ror-e"Vil"U:-----

ROZHODNUTIE

Okresný úrad v Trnave, odbor pozemkový. poľnOOospodárstva a lesného hospodárstva ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva podľa § 13 zákona č.
23/1962 Zb,·o pofovníctw v znení neskorších predpisov. v spojení s § 5 a.§ 13 zákona Č. 222/1996 Z.z,
o OIgaDizácii miesmej ,štátnej správy a o zmene a doplnení nidctoIých zákonov a na základe žiadosti
združenia vlastníkov poľovných pozemkov katastrálneho územia Šelpice a Obecného úradu v Šelpiciaca, po prejednaní s Regionálnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu v Trnave vydáva v
zmysle § 46 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní toto rozhodnutie:

A. Podľa § 6 ods. 2 zákona

Č.

23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov

uznáva'
súvislé poľovné pozemky vlastníkov :

Ylastaík

zastúpmý združením

k.ú.

uruá pôda

Selpice

632.0385

Selpice

3,9978
636.0363

TfP

vodné
plochv

ovocoýsad

spolu y ba

vinice

0,4537

632.4922

0,4537

39978
636,4900

vfastníkov poľovných
~v
v k. Ú. Selpice
Obec Selníce

I spolu:

.

za spoluvlastnícky poľovný revír pod názvom"

Gajdáreň

Šelpice " .

B •. Podľa § 6 ods. 4 zákona Č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov k poľovnému revíru pričleňuje nasledovné poľovné pozemky :

-2vlastník.

I

lc.2l2stnilne
ú7..emie

Obec Seloice
SR V správe SPF
Bratislava
Známi vlastníci poľ.
pozemkov ktorí si svoje
práva
neuplatnili
v
správe SPF Bratislava
Neznámi vlastníci poľ.
pozemkov ktorí si svoje
práva
neuplatnili
v
správe SPF Bratislava
Spolu:

trvalé

orná pôda

trávne

vodná plIKha

Selpice
Selpice

6,8767
9,3820

Sepiice

174,1603

Spolu
v ba

oVlKný sad
vinice

DOl"2stv

10,5461
10,4580

3,6694
1,0760

180,9872

3,5173

3,3096

Bohdanovce

36,1563

Šelpice

48,4412

0,6320

"

0,6979

49,7711

275,0165

40075

4,7454

4.1493

287,9187

--

36,1563

Celková výmera poľovného revíru po vykonaní úprav je nasledovná:
Katastrálne
územie
Šelpice
Bohdanovce
Trnavou

ll.

Spolu v ha

ovocný sad
vinice

874,8%5
36,1563

4,4612

4,7454

4,1493

888,2524
36,1563

911,0528

4,4612

4,7454

4,1493

924,4087

I

Spolu:

vodná plocha .

trvalé trávne
porasty

omápôda

c. Hranice poľovného revíru sú vyznačené na mape v mierke 1:25 000, ktorá je nedeliteľnou
súčasťou tohoto rozhodnutia.
Slovný popis hraníc:
Východiskový bod popisu sa nachádza na cestnom moste cez tieku
Trnávka medzi obcami Šclpice a Bohdanovce nad Tmavou. Od tohoto miesta hranica pokračuje juhovýchodným smerom po rieke Trnávka až po oplotenie čerpacej stanice ZVAK. Tu mení smer juhozápaJ:IC:. prechádza C·,:":; železničnú trať a štátnu cestu Trnava - Boleráz. Týmto smerom pokračuje ešte v
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D. Podľa § 13 eds. 2 zákona C. 23/1062 Zb. o pol\)"v"iúct've v zneni neskorších predpisova vyhlášky Ministerstva ]1(lclo!Jo!'>j1ooíÍrc..tv:'! Slovenskej republiky i': 9111997 Z.z o poľovných 0hi?q!~ch cl o
~v.o~n)'ch triedach poľovných revírov sa zaraďuje poľovný revír do týchto akostných tried:
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F .. Podľ:i § S odSi ? pt11<ynov ~v1ini$ii)r.o;1\:A pôd(;h(lsrH)(L~(~iv~
SIO'v'i~iJ~J,i~! rC:1i.í{;ijky ':. 1?6/i9G8 - 7no t.
živani, kvalifikácií a pečie pOi'O\11C upoircbiteľnvci: psov pre poľovné revíry stanovuje sa počet
"ovne upot reb}tc~rii~'f:hP~(j"': n~lslc!di)\'n,~~
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Nn Okr(:sn~' ú r(ld v Trnave
(J(fhnr pn7 .•..:ink,)vý, poi'nohospod;l f ~iv;-, t:1 lesného bospOth11 $.lV~I ~k(.\
• uestne a vecne príslušný orgán štátnej správ)' lesného hospodárstva a poľovníctva bola podaná žiadosť
"t
L,unI7.en1il VlilslľliKOV
nOI OVllV('.1l nO·7•.
-:iľ1K()V v k II .,I:nliC:I:.;'l
\.lI)i.'I.:pe!!iJ
úradu .~;:o.!pl(.;::"KO ::1.H)\\!V"ISt!11KI.1V
poľovných pozemkov' vo vc~i uznania - transformi1cte poľovného reviru Gajdárcň Šelpicc na vlastnícke
- zi'ahv
Okresný úrad žiadost' posúdil v celom rozsahu, navrh hraníc zároveň prejednal s Regionálnou
~rgf1i1i7.f,ci(;u Slov(':ľiského poľovnlckcho zvázu v Trnave!! zohľadnil tú skutočnosť, že hranice pOrO\111ého revíru sa nemenia voči susedným POi'OVIl)'111 revírom, pretože susedné pOľO\l11C revíry sú pretransfori11t)V(lIÍ\~ il;! vlastn icke V/l\ihy
Na základe predložených listin, vonkajšej obhliadky a majetkovej podstaty, okresný ura~d zistil v
p' ie-behu konania, Ži;': jl{'z;:lľ1ky vl<lstníkov v zastúpen! Združením P0!0\'11ých pozemkov '.1 k. Ú. Selpice a
Obce Šelpice sú v relevantnej výmere pre uznanie poľovného revíru podl'a § ú OOs.2 zákona o poľovnic'7.J
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v rámci zásad riadnej starostlivosti o pot'ovníctvo, okresn)' úrad pnčlerut k poľovným pozemk-m žiadateľa aj pozemkv vo ,':r!nstnJctvc SR v správc SPF Bratislava :i taktiež aj pozemky neznámych
vlasmikov a vlastníkov kto ri SI svoje prava neuplauuh v správe SPF Bratislava.
Podklady pre určenie výmery poľovného revíru a vlastníckeho vzťahu k poľovným pozemkom
-erpal okresný mad z údajov o výmere poľovných pozemkov z výpisu katastra nehnuteľnosti.
Hranice poľovného revíru sú stanovené: trik, 7.(: sú v lr.rÓ1C nemenn(\ ľahko idcntifik\)Viiki'iié'
pretože hranicu poľovného revíru tvoria rieka Trnávka a hranica poľnohospodárskych
podnikov.
Vytvorený p()r(JVl1~rn:vi:-j~~ vhodný :i,C rhnv iii<iir;j zveri a srnčej z;vr;.,i Nachádza sa v poľovne]
oblast pre chov malej zveri, poľovná oblasť Trnava, podoblasť Budmerice.
Na základe skúsenostl s chcn,'(lin nii.11t'j l.VG'! <i "nll~.ej zveri v tej~('1 oblasti, hospodárskeho rázu
krajiry, konfigurácie
terénu, rcfúgie trvalej stromovej zelene i hájov / s poľnou plochou :1 agroklimati-J.é!1ť1 regióna, zaradil s:', poľovný n.:v';j dG il ťikiJ~tnc:j ~,~edyf.iíi~m!1i;j zver a srnčiu zver podľa bonitovanýzh pôdno - ekologických jednotiek s určením normovaných kmeňových stavov, koeficientu prírast• II

a pomeru pohlélvia

Počet a používanie poi'ovne upotrebiteľnych
psov sa určil podľa výmery poľovného revíru (J
drnlu chovnncj ci lovcncj zveri Takto vyi.vl:m~flÝ p(\l';-:r\tný revlr umožňuje riadne poľovnícke hospodárenie, vytvára vhodný životný priestor pre norrnované druhy zveri a bude zárukou pre uplatnenie práva
!);.)1 evnictva vlitslllík/lli
POľOVIIÝ'Cl! !-,o/."i:'illlwv

-4 -

Vzhľadom
poľnohospodárstva
l' o u č e
Č{~I11ŕt

rl

ic:

Proti tomuto

na Okresný

Prfluliy

na vvšsie uvedené skutočnosti, rozhodol Okresný úrad v Trnave, odbor pozemkový,
a lesného hospodárstva
tak, ako je to uvedené vo vyrokovej casti tohoto rozhodnutia.

: ix mapa

úrad ~.:

l'

'l

pOl O'vJiGnO

možno podať odvolanie do I_~dru odo dna jene dorupozemkový, poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva.

rozhodnutiu

Tn13"'l~~ odbor

.

reviru

.•

---

JlJDr.

Ľubica

.La n u k o v
š

v e d G C 2 o d b () r U
'o

•

\..

""_....

/1

(:r°/:
~

,

L·
•••

Op

_ol

Vybavuje : Tarda

Doručujc

sa : Slovenskv

PUZ~fl!k0v)1

fond, ijtidk\lV~11f1j Bratislava

Obec Šelpice
Združenie vlastníkov pol\~\!!l}/(h pozemkov

Na vedomie

:

Regionálna

Po právoplatnosti

Tel:

0805/5550229

Fa<: 080SiSSIS29P,

organizácia

SPZ

v k.ú

Šclpice

Trnava

: Krajsky úrad v Trnave, odbor

pr

<1

AIII'csa :
V~jans!{tho 2,91702

LH

I(~l:-- T!'IU!"ll

317"77163

ú

~ituačný náčrtok poľovného.rovin,
Šelpice
'?í/(..f.?\ c-"':~
M 1 : 25000
.,~

,/

tkový,
'O

i"l

,~..

li~:.

ff)'. '" ",",
\ "'--.......
-. ,,

/

i

.l

,/

"

\,

'-,,\
\.

aoru-

I'~/

;' /

"'"

\\.'\......

\

\

i

J

\"~":/
\ ....•.......
~.
\

\

•

\. \\:...

.,

\

\

.'

,

./

..'
-', tj ...•••.
~:._ .--

i/

\\
\\

,

\\

\.

\.

.

\

'.
\

'-

\\.

'\\

.\

\1
'i.-

'f

/

\

-\ r-/"

\

/

,

N400/2009
NZ 54480/2009
NCRIs 55186/20099

Odpis

notárskej

Notárska

zápisnice

zápisnica

úrade v Trnave, Paulínska č. 24, dňa 21.12.2009 (slovom
":-;:~iatleho prvého decembra roku dvetisicdeväť). ----------------------------------------------------JUDr. Iveta Vašková, notár so sídlom v Trnave, Paulínska č. 24, na pozvanie som sa
. 'la dňa 25.11.2009 (slovom dvadsiateho piateho novembra roku dvettsicdeväť) na
__ .~ úrad v Šelpiciach, kde sa v zasadacej miestnosti na prvom poschodí so začiatkom
hod. konalo zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom reviri
(l~~:úilre1ÍŠelpice, o priebehu ktorého podľa § 5 ods. 5 Zák. Č. 274/2009 o poľovníctve
e a doplnení niektorých zákonov Národnej rady Slovenskej republiky a § 61 Zák. Č.
~,.,.,.""""'_""
Zb. v zneníjeho noviel (Notársky poriadok) v Ý d á va m toto:-------------------------~;ircmá' na Notárskom

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O S VED Č E NIE ---o ------------.:...---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ždenie vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom reviri Gajdáreň Šelpice (v
Tejto notárskej zápisnice len "zhromaždenie ") otvoril o 17:00 hod. Ing. Ján
.0 inik a konateľ spoločnosti TT-AGRO, s.r.o., sosidlom Bohdanovce nad Trnavou
6 ~-6 342, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro,
9 _ -, . Ing. Ján Hurek konštatoval, že zhromaždenie vlastníkov poľovných
a
ods. 3 zák.č. 504/2003 z.z. v spojitosti s § 5 ods. 3 Zák. č. 274/2009 z.«
o zmene a doplnení niektorých zákonov Národnej rady Slovenskej republiky
tejto notárskej zápisnice len" Zákon o poľovníctve tt) zvolala spoločnosť TTzástupca vlastníkov poľovných pozemkov. Pozvánka bola zaslaná poštou
rln~.f~ tom a zverejnená na úradnej tabuli Obecného úradu Šelpice. Ing. Ján Hurek
'.0---...•........odovzdal slovo Mgr. Jaroslavovi Kormúthovi, ktorý zasadnutie ďalej viedol. Mgr.
/ h skonštatoval, že zhromaždenie je podľa § 5 ods. 4 Zákona o poľovníctve
:4::Z::i::r.::Zdu'Jprr.é'. keďže z celkovej výmery 924,4087 ha uznaného poľovníckeho revíru
010 prítomných
74, 72 % vlastníkov alebo ich oprávnených zástupcov
O,- 61 ha poľovných pozemkov, a to: ---------------------------------------------r.: GRO, s.r.o. -- 569,2 ha poľovných pozemkov,
čo predstavuje 61,57 %
i--:-;~ In"or"""l'
ovnj ch pozemkov, ----------------------------------------------------------------s.::::2l~:j'Dlr:T7eJr7Z,·'X)\.i fond Bratislava - 111 ha poľovných pozemkov, čo predstavuje 12 %
fo 'ch pozemkov, ----------------------------------------------------------------i e -- 10, - 61 ha poľovných pozemkov, čo predstavuje 1,14 % z celkovej
;;c.~~~;T."h.~IO=í?m~rov.
------------------------------------------------------------------------, l pr dniesol (emo program
zhromaždenia, ktorý bol uvedený
~~Z:~~lIie'
----------------------------.--------------------------------------------------

.=~~

Druhá strana--------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 3. Vol'ba splnomocnencov na uzavretie zmluvy o užívaní pol'ovného revíru.---------------------- 4. ~áver.----------------------------------------------------------------------------------------------------- K hodu 2. programu: ------------------------------------------------------------------------------------- Mgr. Jaroslav Kormúth konštatoval, že okrem vlastníkov poľovných pozemkov a
oprávnených zástupcov vlastníkov poľovných pozemkov sú na zhromaždení prítomné aj ďalšie
osoby, a to JUDr. Marián Haršány, advokát a JUDr. Iveta Vašková, notár a že priebeh
zhromaždenia bude osvedčený notárskou-zápisnicou. --------------------------------------------------- Pán Mgr. Jaroslav Kormúth predniesol násr]; podl'a ktorého bol za zapisovateľa na
zhromaždení navrhnutý JUDr. Marián Haršány. --------------------------------------------------------- K uvedenému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky a ani navrhnutí iní kandidáti
a zhromaždenie prijalo s výsledkom hlasovania:--------------------------------------------------------- za: 100% prítomných hlasov, --------------------------~-------------------------------------------------- zdržalo sa: 0% prítomných hlasov, ---------------------------------------------------------------------- proti: 0% prítomných hlasov----------------------------------------------------------------------------- nasledovné uznesenie č. 1:---------------------------------------------------------------------- za zapisovateľa hol zvolený JUDr. Marián Haršány.----------------------------------------------- V ďalšom Mgr. Jaroslav Kormúth oboznámil účastníkov zhromaždenia o súčasnom
legislatívno-právnom
stave v súvislosti s prijatím nového zákona Č. 274/2009 z.z.
o poľovníctve. Konštatoval najmä, že podľa prechodných ustanovení zákona - § 80 ods. 5
pol'ovné revíry uznané do 31.08.2009 sa považujú za poľovné revíry uznané podľa tohto
zákona. Poľovný revír Gajdáreň Šelpice bol uznaný Rozhodnutím Okresného úradu v Trnave,
odbor pozemkový,
poľnohospodárstva
a lesného
hospodárstva
č.j. A2000/07842
právoplatným dňa 08.06.2000. Ďalej konštatoval, že doterajšiemu užívateľovi revíru Gajdáreň Šelpice končí právo výkonu poľovníctva v reviri podľa Zmluvy o prenájme práva
poľovníctva dňa 31.12.2009 a oboznámil prítomných, že vznikla nová Poľovnicka organizácia
- Nová Gajdáreň Šelpice podľa Zákona o poľovníctve. Ďalej informoval o procese vytvárania
Slovenskej poľovníckej komory, ktorá bude združovaťpoľovnicke subjekty. ------------------------- K hodu 3. programu: ------------------------------------------------------------------------------------ Mgr. Jaroslav Kormúth predniesol návrh, aby bola podľa ust. § 13 Zákona o poľovníctve
uzavretá Zmluva o užívaní poľovného revíru s Poľovníckou organizáciou Nová Gajdáreň
Šelpice. Mgr. Jaroslav Kormúth ďalej navrhol, aby podľa § 15 Zákona o poľovníctve
zhromaždenie rozhodlo aj o náhrade za užívanie poľnohospodárskych pozemkov, a to vo
výške 0,60 € na 1ha ročne, ktorá predstavuje vyšku vypočítanú podľa zákona. --------------------- K uvedenému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky a hlasovalo sa o ňom
s nasledovným výsledkom: ------------------------------------------------------------------------------------ za: 100% prítomných hlasov, ----------------------:------------------------------------------------------- zdržalo sa: 0% prítomných hlasov, ---------------------------------------------------------------------- proti: 0% prítomných hlasov----------------------------------------------------------------------------- a bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 2: ------------------------------------------------------------- Zhromaždenie 100 % hlasov prítomných rozhodlo, že schvaľuje, aby osoby splnomocnené
zhromaždením uzavreli Zmluvu o užívaní poľovného revíru s Poľovnickou organizáciou Nová
Gajdáreň Šelpice, a to za náhradu vo výške 0,60 ena 1 ha ročne. ------------------------------------ Mgr. Jaroslav Kormúth ďalej predniesol návrh na voľbu splnomocnencov podľa § 5 ods. 7
Zákona o poľovníctve, a to spoločnosť TT-AGRO, s.r.o., so sídlom Bohdanovce nad Trnavou
405, 919 09, IČO: 36756342, Slovenský pozemkový fond Bratislava, so sídlom Búdková 36,
81715 Bratislava, IČO: 17335345 a Obecný úrad Šelpice, Šelpice 195, 91909 Še lpice, na

trcrncr--------------------------------------------------------------------------------------------------

·'--'.•.••••
'e o uzavretie Zmluvy o uživani poľovného revíru Gcrjdáreň Šelpice podľa § 13 cr nasl.
o poľovníctve. -------------------------------------------------------------------------------------, uvedenému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky cr hlasovalo scr o ňom
. tiovn)Ím ~sledkom:---------------------------------------------------------------------------------J 00% pritomnych hlasov, -----------------------------------------.--------------------------------- - žalo scr: 0% pritomnych hlasov, -------------------------------------------------------------------oli: 0% pritomnych hlcrsov----------:.------------:---------------------------------------------------010 prijaté nasledovné uznesenie č. 3: ----;-:---------------------------------------------------~ romaždenie
J OO % hlasov pritomnych volí tychto splnomocnencov
na konanie
vretie Zmluvy o uživani pol'ovného revíru Gajdáren Šelpice podľa § 13 cr nasl. Zákona
nictve Zákona o poľovníctve -----;----------------,.------------------------------------------------ GRO, s.r.o., so sídlom Bohdanovce nad Trnavou 405,91909, IČO: 36756342,-----vensky pozemkový fond Bratislava, so sídlom Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO:

__ - 345,---------------------------------------------------------------------------------------------------ecný úrad Šelpiee, Šelpiee 195, 919 09 Šelpiee.-----------------------------------------------bodu 4. programu: ----------------------------------------------------------------------------------•• PT. Jaroslav Kormútb predniesol
návrh na vol'bu osôb poverenych zhromaždenim na
nie notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh zhromaždenia, a to Ing. Jána Hureka,
• '3.03.1961, trvale bytom Bohdanovce nad Trnavou 85 a Ing. Jána Štejcrničku, nar.
- _ 948, trvale bytom Šelpice 2 7.---------------------------------------------------------------------:'uvedenému
návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. cr hlasovalo scr o ňom
dovnym v)Ísledko m: --------------------------------- ------------ ------------------------------------J 00% pritomnych hlasov, --------------------------------------------------------------------------- ržalo sa: 0% pritomnych. hlasov, -------------------------------------------------------------------o i: 0% prltomnych hlasov--------------------------------------------------------------------------, lo prijaté nasledovné uznesenie č. 4: ----------------------------------------------------------iromaždenie 100 % hlasov pritomnych poverilo podpísaním notárskej zápisnice
czsedčujúcej priebeh zhromaždenia tieto osoby:-------------------------------------------------------· . Ján Hurek, nar. J 3.03.1961, trvale bytom Bohdanovce nad Trnavou 85, ----------------• (7. Ján Štejanička,
nar. 07. I2.1948, trvale bytom Šelpice 27. ----------------------------------edne prebehla diskusia iniciovaná konatel'om spoločnosti TT-AGRO, s.r.o., pánom
. 'om Šrutekom, o právach cr najmä povinnostiach užívateľa poľovnych pozemkov,
p/)ÍVajú zo Zákona o poľovnictve cr tych, ktoré by mali alebo mohli byť dohodnuté
'e o uživani poľovného revíru. --------------------------------------------------------------------adnutie zhromaždenia vlastníkov poľovnych pozemkov v poľovnom reviri Gajdáreň
~J.f,·ce skončilo o 18: OO hod -----------------------------------------------------------------------------· 'eoddeliteľnou súčasťou tejto notárskej zápisnice sú: Žicrtiosť zvolávateľa na
iaždenie o spisanie notárskej zápisnice zo dňcr 18.11.2009 ako jej príloha č. 1,
_ '.'Xl zo tiňa 18.11.2009 ako jej príloha č. 2, Ltsttna pritomnycn na zhromaždení, ktorej
tou sú: poverenie Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, 817 15 Bratislava, pre
:.vestra Vidoviča, zamestnanca Slovenského pozemkového fondu, vypis z Obchodného
ra Okresného súdu Trnava oddiel: Sro, vložka č. 19825/T, zo dňa 02.07.2009, zoznam
~~~':;r,,.,.:
KO-6521/2009 cr osvedčenie o zvolení Ing. Jána Štejaničku za starostu Obce Šelpiee
· 02.07.2009 ako jej príloha č. 3. --:0-------------------------------------------------------------JUDr. Iveta Vašková, vyššie popisany priebeh zhromaždenia vlastníkov poľovnych
~·--",",•.:rnvv poľovnom revíri Gajdáreň Š~ll!!~~. o s ved č uje m.
~---------------------m----

Štvrtá strana--------------------------------------------------------------------------------------------------

--- O tom som túto notársku zápisnicu napísala, doslovne prečítala Ing. Jánovi Hurekovi, nar.
13.03.1961, trvale bytom Bohdanovce nad Trnavou 85, Č. OP ST 386253 a Ing. Jánovi
Šte!aničkovi, nar. 07.12.1948, trvale bytom Šelpice 27, Č. OP SP 303454, splnomocnencom
zhromaždenia na podpísanie tejto notárskej zápisnice. Notárska zápisnica bola po prečítaní
prítomnými účastníkmi schválená a na znak ich súhlasu bola dnešného dňa predo mnou nimi
vlastnoručne podpísaná. ---------------------:------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dátum ako hore. -------------------------------------------

--- Ing. Jáni Hurek, v.r., Ing. Ján Štejanička, v.r. a JUDr. Iveta Vašková, notár v Trnave, v.r.,

lkf.P.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- O s ved
č uje
m, že tento odpis notárskej zápisnice doslovne súhlasí s prvopisom
notárskej zápisnice splsanym dňa 21.12.2009, JUDr. Ivetou Vaškovou, notárom so sídlom v
Trnave, Paulínska Č. 24, ktorý je uložený v zbierke listín na Notárskom úrade v Trnave,
Paulinska Č. 24, pod spisovou značkou 400/2009, NZ 54480/2009.----------------------------------- Notársky úrad v Trnave, dňa 21.12.2009 (slovom dvadsiateho prvého decembra roku
dvetisícdeviitj.-----------------------------------------------------------------------------------------------~

".

JUDr. fve;a Vaškov
notár v Trnave, Paulinska

-----
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GRO s.r.o., so sídlom 919 09 Bohdanovce 405, IČO: 36 756 342

Notársky úrad JUDr. Iveta Vašková
Paulínska 24
91701

'EC: Žiadost' zvolávatel'a

zhromaždenia

vlastníkov

Trnava

pol'ovných pozemkov

Zvolávateľ zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov podľa § 5 zák. Č. 274/2009
Z.z. o poľovníctve Vás žiada o spísanie osvedčujúcej notárskej zápisnice o priebehu
Zhromaždenia na deň 25.11.2009 o 14:00hod. na Obecnom úrade v Šelpiciach.
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'1~r-AGRO, s.r.o.
91909

Bondenovce ned Ttnevau 405

IČO: 36 756 342. /Č DPH: SK2022352552
·4,

Ing. Ján Hurek
konateľ
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rcvncpísy

. GRO s.r.o., so sídlom 919 09 Bohdanovce 405, IČO: 36 756 342 ako zástupca
:.níkov poľovných pozemkov podľa § 7 ods. 3 zák.č. 50412003 Z.z. v spojitosti s § 5 ods. 3
.•. 274/2009 Z.z. o poľovníctve zvoláva
zhromaždenie
vlastníkov pol'ovných pozemkov v pol'ovnom revíri Gajdáreň
• ' sa bude konať

Šelpice,

"dňa 25.11.2009 o 14:00hod.
na Obecnom úrade v Šelpiciach

l. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti
Informácia o súčasnom legislatívno-právnom stave
Voľba splnomocnencov na uzavretie zmluvy o užívaní poľovného revíru
Záver

- ......................
-;~rv~ 'ii

v

, dňa

(g,

(l. }eo1

.

~r-T~AGRO,
s.r.o,
91909 Bonäenovce nesi Tmavou 405
IČO: 36 756342.

IČ DPH: 5K2022352552
·4·

Ing. Ján Hurek
konateľ

I

I

: tina prítomných na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov,
_onanom dňa 25.11.2009 o 17.00 hodine na Obecnom úradeŠelpice.
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o činí 61,57% výmery poľovných pozemkov
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~J Slovenský pozemkový fond v zastúpení:
. S·l
In g. V·d
1 OVIC l vester

POZEMK·-O-Y-ý F-O-N·D-

Búclkov~
Sl

li č.36
J'fSL-kVA
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ýmera poľovných pozemkov 111 ha čo činí 12% výmery poľovných
pozemkov
.
/ Obecný úrad Šelpice v zastúpení:
Ing. Štefanička Ján - starosta

.

.

~

f;(J

.

.

ýmera poľovných pozemkov 10,5461 ha čo činí 1,14 % výmery poľovných
ozemkov.
~
e-ý

Z celkového množstva 924,4087 ha uznaných poľovných pozemkov je
prítomných oprávnených vlastníkov poľovných pozemkov za 690,7461 ha čo
ciní 74,720/0 výmery poľovných pozemkov.
alné zhromaždenie je týmto uznášaniaschopné.

b

Slovenský pozemkový fond
Búdková 36,81715

Bratislava

Poverenie
Poverujem

týmto zamestnanca

Slovenského

pozemkového

fondu v Bratislave

Ing. Silvestra Vidoviča, nar. 26.12.1976 , bytom Rošlímska 60, 919 27 Brestovany,
aby zastupoval Slovenský pozemkový fond
pozemkov
v Šelpiciach

na

Zhromaždení vlastníkov poľovných

v zmysle zákona č. 274/2009 Z.z., ktoré sa uskutoční na Obecnom úrade
dňa 25.11.2009

o 14.00 hod. -

vo veci postúpenia výkonu práva

pol'ovníctva v poľovnom revíri "Gajdáreň Šelpice", ktorý bol uznaný Rozhodnutím
Okresného úradu v Trnave, odbor PPaLH č.j. A2000/07842.

