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Vec
Oznámenie o začatí konania o poverení poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany
poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Belek Podhájska
- verejná vyhláška
Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor (ďalej aj „OU–NZ- PLO“) ako
príslušný orgán štátnej správy poľovníctva v zmysle § 71 a § 74 zákona číslo 274/2009 Z. z.
o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o poľovníctve“), v zmysle § 18 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) upovedomuje účastníkov konania, že bolo
začaté konanie vo veci poverenia poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva
a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Belek Podhájska. V zmysle § 79 ods. 3 zákona
o poľovníctve bude táto písomnosť doručená verejnou vyhláškou.
Podľa § 13 ods. 5 písm. b) zákona o poľovníctve okresný úrad rozhodnutím poverí
poľovnícku organizáciu vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24
ods. 1 a § 26 zákona o poľovníctve, ak vlastník poľovného revíru alebo vlastníci spoločného
poľovného revíru do 30 dní od ukončenia platnosti zmluvy alebo zmluvy vlastníkov nepredložia
novú zmluvu alebo novú zmluvu vlastníkov a nenavrhnú poľovníckeho hospodára.
Podľa § 13 ods. 6 písm. b) zákona o poľovníctve poverená poľovnícka organizácia musí s
poverením vyjadriť písomný súhlas. Ak poľovnícka organizácia nevyjadrí písomný súhlas s
poverením, starostlivosť o zver a ochranu zveri a poľovného revíru je povinný zabezpečiť
vlastník poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru.
Podľa § 13 ods. 7 písm. b) zákona o poľovníctve rozhodnutie o poverení sa vydáva najviac
na jeden rok pre jednu poľovnícku organizáciu a zaniká dňom evidencie zmluvy alebo zmluvy
vlastníkov a vymenovaním poľovníckeho hospodára.
Podľa § 23 Správneho poriadku účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby
majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou
zápisníc o hlasovaní alebo dostať informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným
spôsobom. Správny orgán je povinný urobiť opatrenie, aby sa nesprístupnila utajovaná
skutočnosť, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo alebo neporušila
zákonom uložená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti. Správny orgán poskytuje kópie spisov za
úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, zadovážením technických
nosičov a s ich odoslaním. V súlade s týmto ustanovením zákona OU–NZ-PLO, oznamuje
účastníkom konania, že so súvisiacim materiálom sa môžu oboznámiť na OU–NZ-PLO
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v termíne do 5 pracovných dní odo dňa začatia konania v kancelárii č. 322 na 3. poschodí počas
úradných hodín.
Podľa § 33 Správneho poriadku účastník konania a zúčastnená osoba má právo navrhovať
dôkazy a ich doplnenie a klásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej
ohliadke. Správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť,
aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia,
prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
Odôvodnenie
Dôvodom a účelom tejto verejnej vyhlášky je upovedomiť účastníkov konania o začatí
konania vo veci poverenia poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva
a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Belek Podhájska a zabezpečiť práva vlastníkov
poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru Belek Podhájska.
Poučenie
V zmysle § 79 ods. 3 zákona o poľovníctve sa toto oznámenie o začatí konania oznámi
verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 Správneho poriadku tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli
tunajšieho úradu a súčasne sa zverejní spôsobom obvyklým v mieste, ktorého sa konanie týka
a to na úradnej tabuli obcí Veľké Lovce, Dedinka, Pozba a Podhájska po dobu 15 dní. Posledný
deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Rozdeľovník:
1. Obec Veľké Lovce, Obecný úrad Veľké Lovce, 941 42 Veľké Lovce č. 431
2. Obec Dedinka, Obecný úrad Dedinka, 941 50 Dedinka č. 97
3. Obec Pozba, Obecný úrad Pozba, 941 51 Pozba č. 162
4. Obec Podhájska, Obecný úrad Podhájska, Zdravotnícka 322/2, 941 48 Podhájska
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