SLOVENSKÝ POĽOVNíCKY ZVÄZ -- ústredie
Štefánikuva 10, SH 05 Bratislava
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Všetkým OkO - RgO SPZ a ich
organizačným zložkám

Vaša značka

Naša značka
1980/2009

Vybavuje/tel.

Bratislava

02/57203311-

23.10.2009

Žiadost' o zaslanie údajov o organizačných

Vec;

zložkách v pôsobnosti

OkO-RgOSPZ

Podl'a zákona

č. 274/2009

Z. z. o pol'ovníctve

a o zmene

a doplnení

niektorých

zákonov sa Slovenský pol'ovnícky zväz - toho času občianske združenie, s účinnosťou od
1.9.2009 stal pol'ovníckou organizáciou

podľa § 32 a § 80 ods. 9 s povinnosťou

registrácie

v registri pol'ovníckych organizácií podl'a § 80 ods. 12.
Podl'a § 80 ods. 12 nám vyplýva povinnosť registrovať SPZ so svojimi organizačnými
zložkami do 31.1.2010. Z dôvodu presnej registrácie SPZ Vás žiadame o zaslanie presných
údajov organizačných

zložiek (PZ s pol'ovným revírom a bez potovného

revíru) vo Vašej

pôsobnosti s nasledujúcimi údajmi:
•

názov, IČO, sídlo, pôsobnosť, štatutárny zástupca (meno a priezvisko, rodné číslo,
adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje).

K vyplneniu

požadovaných

údajov Vám poslúži priložená tabul'ka, ktorú Vám zasielame

v prílohe a v prípade existencie e-mailovej schránky aj v elektronickej podobe.
Žiadame Vás, aby Ste pristúpili k tejto žiadosti nanajvýš zodpovedne z dôvodu, že ak
sa vynechá niektorá z organizačných

zložiek zo zoznamu,

ktorý nám zašlete a následne

Ústredie SPZ odovzdá tento zoznam na registráciu príslušnému Lesnému úradu, podl'a sídla
organizácie, t. j. Obvodný Lesný úrad Bratislava - kde má sídlo SPZ, organizačná zložka vo
Vašej pôsobnosti, ktorá bola vynechaná sa dostane do likvidácie.
Zároveň

sa na Vás obraciame

so žiadosťou

aby Ste v rámci Vašich

možností

upozornili pol'ovnícke organizácie registrované mimo štruktúry SPZ na MV SR podl'a zákona
č. 83/1990 Z. z., aby vykonali registráciu

pol'ovníckej organizácie

podl'a § 80, ods. 12

citovaného zákona o pol'ovníctve s ciel'om vylúčenia ich možnej likvidácie.
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S pozdravom

Ing. Tibor Lebocký
prezident

SPZ
/l

príloha: 1x formulár pre Oka - RgO SPZ a 1x tabuľka pre organizačné zložky
Tck>fiin: oo 42Un21572ti3311
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