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Spoluvlastníci nehnuteľnosti 

k. ú.
LV č.
parcela 
E-KN č.
parcela
C-KN č.
JPRL č.
LC
lesný celok

































Meno a priezvisko:
dátum narodenia
   adresa trvalého pobytu
Podpis/podiel
1. ..................................................
............................
......................................................
.........................................
2. ..................................................
............................
......................................................
.........................................
3. ..................................................
............................
......................................................
.........................................
4. ..................................................
............................
......................................................
.........................................
5. ..................................................
............................
......................................................
.........................................
6. ..................................................
............................
......................................................
.........................................


týmto svojimi podpismi splnomocňujú


splnomocnenca          ............................................,       dátum nar. ...............................,  


trvale bytom..........................................................



na nasledovné právne a iné úkony týkajúce sa vyššie uvedených nehnuteľnosti:

	zabezpečenie odborného obhospodarovania lesných pozemkov, 
zmenu druhu pozemku (z poľnohospodárskeho na lesný),

uzavretie zmluvy na výkon činnosti odborného lesného hospodára v zmysle ustanovení zákona číslo 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o lesoch),

	kontrolu a podpisovanie lesnej hospodárskej evidencie, ktorú vyhotovuje odborný lesný hospodár v zmysle zákona o lesoch, 


	zastupovanie a účasť pri vykonávaní štátneho dozoru orgánom štátnej správy lesného hospodárstva v zmysle ustanovení zákona o lesoch na dotknutých lesných pozemkoch, 


	preberanie korešpondencie a účasť (zastupovanie) na ústnych rokovaniach  s orgánom 


štátnej správy lesného hospodárstva a odborným lesným hospodárom prípadne inými subjektmi,

	všetky ostatné právne úkony súvisiace s obhospodarovaním vyššie uvedenej nehnuteľnosti, vyplývajúce z ustanovení právnych predpisov platných na úseku lesného hospodárstva, (najmä konania súvisiace s obnovou programov starostlivosti o lesy (PSL), konania o priestupkoch,   a ďalšie)


	iné činnosti (spresnenie): zabezpečenie ťažby, spracovanie kalamity, zalesnenie, vedenie účtov, platenie daní....


	podpísanie zmluvy o nájme dotknutých lesných pozemkov  ...


Splnomocnenie je platné na obdobie........................................................................................ (napr. na neurčito, na obdobie 10 rokov, trvania platnosti súčasného PSL.. apod. )



Toto splnomocnenie je vydané v súlade s ustanovením § 17 z. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov, ako i v súlade s § 31 občianskeho zákonníka.

Splnomocnenie nadobúda platnosť   dňom  jeho  podpisu   nadpolovičnou väčšinou podielov spoluvlastníkov nehnuteľnosti a zaniká v súlade s § 33b občianskeho zákonníka.




V.............................................. dňa ..........................







Podpisy :

Splnomocnitelia :	Splnomocnenec :



Splnomocnenie prijímam:

