
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Poľovnícke združenie URBÁR Šemša V Šemši dňa 3.12.2019

Šemša 155

04421 Šemša

Oznámenie o uplatnení si nároku vystavením výzvy na náhradu za užívanie
poľovných pozemkov, nachádzajúcich sa v poľovnom revíri Vydumanec,
oprávneným v~astníkom.

Pol‘ovnícke združenie Urbár Šemša, Vás vlastníkov pozemkov začlenených do poi‘ovného
revíru č. 53 „VYDUMANEC“, vyzýva na uplatnenie si nároku náhrady za užívanie pol‘ovných
pozemkov. V súlade so zmluvou o postúpení užívania poľovného revíru uzavretej v zmysle 5
13 zákona č. 274/2009 Z.z. o poťovníctve, každému vlastníkovi poľovných pozemkov patrí
pomerná časť ceikovej náhrady za užívanie poľovného revíru. Nárok je možné uplatniť si Po
preukázaní vlastníctva vystavením výzvy na náhradu za užívanie pozemkov.

Táto výzva musí obsahovať:

spósob platby: - bankovým prevodom

- osobným prevzatím

údaje vlastníka uplatňujúceho si svoj nárok:

- meno a priezvisko
- adresa trvalého bydliska
- adresa doručenia úhrady (len ak je iná,ako trvalé bydlisko)
- telefonický kontakt
- súhrnná výmera v ha z Iistov vlastníctva
- číslo účtu
- variabilný symbol pre identifikáciu platby
- čísla Iistov vlastníctva preukazujúca Vaše vlastníctvo
- podpis na potvrdenie oprávnenosti nároku a správnosti údajov.

Predtlač výzvy je možné stiahnuť zo stránky www.semsa.sk. Vami vyplnenú výzvu zašijte na
našu adresu:

Poľovnícke združenie URBÁR Šemša

Šemša 155

04421 Šemša



Na základe Vami vystavenej výzvy, Vám bude poľovnícke združenie URBÁR Šemša,
v zmysle zmluvy vyplácať náhradu vždy do 31.12. príslušného kalendárneho roka. Zmluvne
dohodnutá náhrada je vo výške 3,00 € za hektár lesnej pozemku na rok a vo výške 0,50 € za
hektár poľnohospodárskej pódy( orná póda, UP, ostatné plochy, vodné plochy) na rok.

Vlastníci poľovných pozemkov, ktorí si chcú náhradu za užívanie poľovných pozemkov
prevziať osobne, móžu tak urobiť v čase od 15:00 do 18:00 hodiny v priestoroch Oú Šemša

dňa 27.12.2019

Za spoluprácu ďakujeme.

lngJúliuj orisk‘

predseda poľ.~ níckeho z. uženia

Vyvesené na úradných tabuliach obecných úradov:

~ ~)VH

Obecný úrad Šemša u R ~

Obecný úrad Veľká Ida

Mestská časť Košice-Šaca



Poľovnícke združenie URBÁR Šemša
Šemša 155
04421 Šemša

Výzva

na úhradu za užívanie poľovných pozemkov

Dolu podpísaný vlastník! vlastníčka pozemkov začlenených do poYovného revíru Č. 53
Vydumanec, týmto vyzývam Poľovnícke združenie URBÁR šemša, uhradiť náhradu adekvátnu
súhrnnej výmere mnou vlastnených pozemkov, za užívanie poťovného revíru.

spósob platby J zaškrtnúť

0 - bankovým prevodom,

0 - osobným prevzatím.

údaje vlastníka uplatňujúceho nárok:
- meno a priezvisko

- adresa trvalého bydliska

- adresa doručeriia úhrady (len ak je má ako trvalé bydlisko),

- tel. kontakt

- súhrnná výmera lesných pozemkov v ha z LV

- súhrnná výmera poťnohospodárskej půdy v ha z LV

číslo účtuj kód banky

IBAN

in
- variabilný. symbol pre identifikáciu platby

~ I I I I I
- Číslo listu vlastníctva preukazujúceho Vaše vlastníctvo

dátum podpis


