
 Vážený pán /pani/, 
 
chcel by som Vás týmto listom oboznámiť o pripravovanom zámere: vytvorenie lesného 
a pasienkového spoločenstva v obci FAČKOV.  

Pri pripravovaní majektoprávnych podkladov sme zistili, že aj Vy alebo Vaši právni 
predchodcovia vlastnia v obci Fačkov nehnuteľnosti (či už hory, pasienky alebo role), ktoré 
sú momentálne v užívaní Štátnych lesov Žilina, alebo firiem, ktoré podnikajú 
v poľnohospodárstve (AGROREGIÓN Rajec, FATIMEX Žilina). Tieto firmy užívajú naše 
pozemky a pozemky našich starých otcov a mám bez toho, aby sa snažili nejakým spôsobom 
s nami – vlastníkmi, vysporiadať. Táto situácia trvá už takmer 20 rokov, preto sme sa 
rozhodli, že sa pokúsime vytvoriť spoločenstvo, ktoré by malo svoj výbor, tento by 
zastupoval všetkých členov spoločenstva a obhajoval ich záujmy.   

Pre vytvorenie spoločenstva je potrebné dokladovať vlastníctvo žijúcich 
(známych) vlastníkov nehnuteľností a ich vyjadrenie, že chcú byť členom spoločenstva. 

Chcem Vás preto týmto listom pozvať na ustanovujúcu schôdzu, kde by sme 
vyriešili všetky potrebné náležitosti, odpovedali na Vaše otázky a vysvetlili všetko, čo Vás 
bude ohľadne spoločenstva zaujímať. Ustanovujúca schôdza sa uskutoční dňa 6. februára 
2011 o 15,00 hodine v Kultúrnom dome vo Fačkove. V prípade, že Vám tento termín 
nevyhovuje, prosím o doplnenie Vášho stanoviska či súhlasíte alebo nesúhlasíte s tým, aby aj 
Vaše vlastnícke podiely boli súčasťou spoločenstva a pošlite mi to aj s Vašimi prípadnými 
otázkami na adresu:  

Vlastimil BIELIK, Fa čkov 72, 01315, prípadne môžete telefonovať na tel. čísla: 
0903509107, 0948828283 – celý deň, 0415491109 – večer po siedmej hodine.      

 Vyjadrime svoj súhlas so založením spoločenstva, nech dokážeme, že si vážime 
mozole a pot našich starých a prastarých rodičov!  

Teším sa na naše spoločné stretnutie a zostávam s pozdravom     
 

 
                 Vlastimil BIELIK    
 
 
 

Meno a priezvisko  ............................................................................................................ 

Trvalé bydlisko .................................................................................................................. 

Dátum narodenia ...........................................  Rodné číslo ............................................... 

 

s ú h l a s í m    /   n e s ú h l a s í m 
 

aby výmera nehnuteľností, ktorá mi prináleží podľa spoluvlastníckych podielov uvedených na 
listoch vlastníctva v katastrálnom území FAČKOV, bola súčasťou lesného a pasienkového 

spoločenstva vo Fačkove. 
 
 
 
 
 

........................................................... 
                                                                                             vlastnoručný podpis 


