
OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD V ŽILINE 
010 39 Žilina, ul. A. Kmeťa 17 

č.j.: 2010/00485-02/Ba v Žiline : 19.10.2010 
vybavuje: Ing. Bambuch 
tel.: 5074261 

V e c : Lesné pozemkové spoločenstvo Urbariát Žilina - Zádubnie 
zmena v registri pozemkových spoločenstiev s právnou subjekt ivi tou. 

Obvodný lesný úrad v Žiline, príslušný na konanie v zmysle § 56 odst. 3, zákona č. 
326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov, na základe oznámenia a žiadosti o zápis 
zmeny údajov v registri pozemkových spoločenstiev, ako orgán v zmysle § 27 ods.3 z.č. 181/1995 
Z.z. o pozemkových spoločenstvách, vydáva v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov, toto 

R o z h o d n u t i e 

Podľa § 27 ods. 1 z.č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení 
neskorších, predpisov, v registrácii pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou, v zmysle 
§ 1 1 odst. 2, zákona č. 217/2004 Z.z ktorý mení a dopĺňa zákon č. 181/1995 Z.z. o pozemkových 
spoločenstvách, pri spoločenstve : 
Lesné pozemkové spoločenstvo Urbariát Žilina - Zádubnie zapísané do registra pozemkových 
spoločenstiev s právnou subjektivitou rozhodnutím pod č. 96/003039/OU-OPPLH/142-Sch, zo 
dňa 19.9.1996, právopl. 14.10.1996, vedeného v registri pozemkových spoločenstiev pod č. 32, 
vykonáva tieto zmeny : 

v y m a z u j e 

1. výbor : 
podpredseda : Chaban Miroslav, Zádubnie 222, 010 03, 530914/151 
člen : Gašpierik Milan, Zádubnie 20, 010 03, 720622/8447 

2. dozorná rada 
člen : Pohančeníková Oľga, F. Ruppeldta 9, 010 01 Žilina, 595420/6489 

z a p i s u j e 

1. výbor: 
podpredseda : Kniha Miroslav, Zádubnie 106, 010 03, 430314/732 
člen : Belanec Miroslav, Zádubnie 219, 010 03, 531228/120 

2. dozorná rada : 
člen : Kramár Ján, Železničná 112/8, 010 01 Žilina, 520703/399 

Dátum zápisu zmien v registri pozemkových spoločenstiev : 
- deň právoplatnosti tohto rozhodnutia 



O d ô v o d n e n i e 

Obvodnému lesnému úradu v Žiline, bola doručená žiadosť dňa 13.10.2010 o zápis 
zmeny údajov v registri, spolu s náležitosťami potrebnými k vykonaniu zmeny zápisu v registri 
pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou. 
Správny orgán návrh spolu s priloženými dokladmi zo zasadnutia valného zhromaždenia 
pozemkového spoločenstva preskúmal, a konštatoval, že žiadosť na zápis zmeny údajov, ktoré sa 
zapisujú do registra PS podľa § 27, odst. 1., zákona o Pozemkových spoločenstvách, ktoré 
žiadateľ, účastníci konania písomne žiadajú zapísať do registra pozemkových spoločenstiev na 
základe rozhodnutia valného zhromaždenia dňa 25.9,2010. 
S poukázaním na § 27 ods. L, zákona o Pozemkových spoločenstvách, požiadavku doplniť 

register pozemkových spoločenstiev, na základe oznámenia, žiadosti o zápis nových skutočností 
volených orgánov : Lesné pozemkové spoločenstvo Urbariát Žilina - Zádubnie OLÚ v Žiline 
vyhovel účastníkom konania a rozhodol týmto deklaratórnym rozhodnutím tak ako je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia, a po právoplatnosti tohto rozhodnutia bude zmena do registra 
zapísaná. 
Správny poplatok podľa položky sadzobníka č. 34 b5, zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších 
zmien a doplnkov v hodnote 13 € zaplatený. 

Poučenie : Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia 
na Krajský lesný úrad v Žiline, prostredníctvom tunajšieho úradu, toto rozhodnutie po vyčerpaní 
všetkých opravných prostriedkov je preskúmateľné súdom. 

\ 

Doručuje sa : 

1. Lesné pozemkové spoločenstvo Urbariát Žilina - Zádubnie, 010 03 
2. Chaban Miroslav, Zádubnie 222, 010 03 
3. Gašpierik Milan, Zádubnie 20, 010 03 
4. Pohančeníková Oľga, F. Ruppeldta 9, 010 01 Žilina 
5. Kniha Miroslav, Zádubnie 106, 010 03 
6. Belanec Miroslav, Zádubnie 219, 010 03 
7. Kramár Ján, Železničná 112/8, 010 01 Žilina 

Po právoplatnosti : 
1. Daňový úrad Žilina L, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina 
2. Okresné oddelenie štatistického úradu SR Žilina, 010 01 
3. SPF Žilina, Sad SNP 667/10, Žilina 010 01 
4. KLÚ Žilina, A. Kmeťa 17, 011 39 
5. Obec Zádubnie, 010 03 Žilina 3 


