
V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A 

V Šemši, dňa 29.11.2016 

Poľovnícke združenie URBÁR Šemša 
Šemša 155 
044 21  Šemša 
 

Oznámenie o uplatnenie si nároku vystavením výzvy na náhradu za užívanie 
poľovných pozemkov, nachádzajúcich  sa v Poľovnom revíri Vydumanec, každým 
vlastníkom.  
 
 Poľovnícke združenie Urbár Šemša , Vám vlastníkovi pozemkov začlenených do 
Poľovného revíru č. 53 Vydumanec, oznamuje postúpenie výkonu práva poľovníctva 
na dobu 10 rokov, zaevidovaním zmluvy o užívaní poľovného revíru č. 53 Vydumance, 
Okresným úradom Košice - okolie, pozemkovým a lesným odborom, pod číslom OU-
KS-PLO-2015/005658, zo dňa 10.05.2015. 
 Poľovnícke združenie Urbár Šemša si voči vlastníkom pozemkov, na ktorých 
vykonáva právo poľovníctva, chce plniť povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, uhrádzať 
náhradu za užívanie poľovného revíru, adekvátnu súhrnnej výmere vlastnených 
pozemkov v zmysle zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z.z. v platnom znení. 
 Aby tak mohlo byť zo strany Poľovníckeho združenia učinené, vyzývame 
vlastníkov aby si uplatnili svoj nárok a po preukázaní vlastníctva vystavili výzvu na 
náhradu za užívanie pozemkov. 
 

 Táto výzva musí obsahovať: 

 

spôsob platby:  - bankovým prevodom, 

   - osobným prevzatím. 

 

údaje vlastníka uplatňujúceho si svoje nároky: 

   - meno a priezvisko, 

   - adresa trvalého bydliska, 

   - adresa doručenia úhrady ( len ak je iná, ako trvalé bydlisko), 

   - telefonický kontakt, 

   - súhrnná výmera v ha z listu vlastníctva, 

   - číslo účtu, 

   - variabilný symbol pre identifikáciu platby, 

   - číslo listu vlastníctva preukazujúceho Vaše vlastníctvo, 

   - podpis na potvrdenie oprávnenosti nároku a správnosti údajov.   

 

 



 Dovoľujeme si Vás požiadať o dôsledné vyplnenie Vašej výzvy, aby nedošlo 
k nezrovnalostiam pri úhrade náhrady. Pre uľahčenie Vám predtlač výzvy, ktorú stačí 
čitateľne vyplniť predkladáme v prílohe tohto oznámenia. Predtlač výzvy je možné 
stiahnuť zo stránky www.semsa.sk. Vami vyplnenú výzvu zašlite na našu adresu: 
 

   Poľovnícke združenie URBÁR Šemša  

   Šemša 155 

   044 21  Šemša  
 

 Na základe takejto Vami vystavenej výzvy, Vám bude Poľovnícke združenie 
URBÁR Šemša, v zmysle zmluvy vyplácať náhradu vždy do 31.12. príslušného 
kalendárneho roka, po dobu 9 rokov, adekvátnu súhrnnej výmere Vami vlastnených 
poľovných pozemkov. 
 Zmluvne dohodnutá náhrada je vo výške 3,00 EUR za hektár na rok a to za 
lesný pozemok, a vo výške 0,50 EUR za hektár poľnohospodárskej pôdy ( orná pôda, 
TTP, ostatné plochy, vodné plochy). 
  
 Vlastníci poľovných pozemkov, ktorí si chcú náhradu za užívanie poľovných 
pozemkov prevziať osobne, môžu si ju vyzdvihnúť v čase od 15:00 do 18:00 hodiny 
v priestoroch OÚ Šemša 

     dňa 18.12.2016 

       

 

 Za spoluprácu ďakujeme. 

 

 

         Ing. Július Toriský 
              predseda Poľovníckeho združenia 

 

 

 

Vyvesené na úradných tabuliach obecných úradov: 

 

Obecný úrad Šemša 

Obecný úrad Veľká Ida 

Mestská časť - Košice - Šaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.semsa.sk/

