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Vęc
oznĺímenie o začatí správneho konania vo veci protestu prokurátoľa pľoti opatreniu orgánu
v_eľejĘ správy
-VEREJNA VYHLASKA

okľesný úrad Senec, Pozemkoqý a lesný odboľ ako orgán štátnej správy poľovníctva
podl'a $ 71 ods. (2) písm. c) zźlkona č,. 27412009 Z. z. o poľovníctve a o '.en" a doplnení
niektoých zákonov v znení neskoľších pľedpisov (ďalej len ,,zákon o poľovníctve") m1eshe
príslušný podľa $ 2 ods. (3) a $ 9 ods. (4) zákona č,. 18Ol2O13 Z. z. o otganizácií miestnej štátnej
spľávy a o zmęne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle $ 26
ods. (1) zźlkona č). 7111967 Zb. o správnom konaní v zneni neskorších predpisov (ďalej len
,,spľávny poľiadok")

upovedomuje

účastníkov konania o zač,atí konania vo veci pľotestu prokuľátora proti opatľeniu okĺesného
úľadu Senec, Pozemkového a lesného odboľu, č. k. oU_sC-PLo-2OI6lO14778 zo dňa
29.ll.2016, ktorym pľíslušný orgán štátnej spľávy pol'ovníctv a zaęvidoval zmluvu na postúpenie
uživania výkonu práva poľovníctva v Pol'ovnom ľevíri Dunajská Lužná uzavretej dňa
25.10.2016 mędzi vlastníkmi spoločného poľovného revíru Dunajská Lužná a Poľovníckou
spoločnosťou Agrolovec.

Podl'a $ 24 ods. (5) zákona č). 15312001 Z. z. o pľokuratúrę v znęní neskoľších predpisov,
ak orgán veľejnej spľávy zistí, že protest pľokuľátora je dôvodný, do 30 dní od jeho doľučenia
ľozhodnutím vyhovie protestu a zľuší napadnuté ľozhodnutie alebo opatľenie.

Podľa $ 79 ods. (3) ,,zźlkona o pol'ovníctve", ak je v konaní podľa tohto zákona viac ako
20 účastníkov konania alebo zúčastnených osôb' oznámęnia, rozhodnutia ainé písomnosti sa im
doručujú veľejnou vyhláškou v zmysle $ 26 ,,správneho poľiadku,,.

Podľa $ 14 ods. (1) ,,správneho poriadku" je účastníkom konania ten, o koho pľávach,
pľávom chĺánených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alębo koho práva, právom
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chľánené zźlujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím pľiamo dotknuté; účastníkom konania
je aj ten, kto tvľdí, že möže bý'rozhodnutím vo svojich piávach, právom chľánených záujmoch
alebo povinnostiach priamo dotknutý, ato aždo času, kým sa p'.ukáŽ. opak.

V súlade s $ 23 ods. (1) ,,spľávneho poriadku" okresný úľad Senec, Pozemkový a lesný
odbor ďalej oznamuje účastníkom konania, že so súvisiacim spisoqým materiálom sa môŽu
oboznámiť v mieste sídla pľíslušného orgánu štátnej spľávy poľovníctvä v čase a dňoch dopľedu
dohodnutých pľacovníkom pľíslušného oľgánu štátnej śpľávy poľovníctva.

V zmysle $ 33 ods. (I) a (2) ,,spľávneho poriadkuo', okľesný úrad Senec, Pozemkoqý
a lesný odbor dáva týmto moŽnosť účastníkom konania vyjadľiť sa k spisovému materiálu, jehô
podkladoch i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Vzhľadom k ďalšiemu
konaniu vpľedmetnej vęci žiadame účastníkov konania zaslat' prípadné vyjadrenie alebo
doplnenie v termíne do 5 pracovných dní od doručenia tohto ozniímenia.

Nakoľko v konaní je viac ako 20 účastníkov konania a nie všetcimožníúčastníci konania
zu konajúcemu oľgánu znéĺri, pouŽije okľesný úľad Senec, Pozemkový alesný odbor na
doručenię tejto písomnosti aj verejnú vyhlášku v zmysle $ 26 ods. (1) ,,spľávneho poľiadku,.,
pľičom doručenie sa vykoná v súlade s $ 26 ods. (2) ,,správneho poľiadku" tak, že sďvyvesí po
dobu 15 dní na uradnej tabuli okĺesného úradu Senec asúčasne sa táto písomnost' zverejní-aj
iným spôsobom v mieste obvyklom a to v obciach podľa dotknutých katastrálnych území.

Ztýchto dôvodov žiada okľesný úrad Senec, Pozemkový a lesný odboľ obec Dunajská
Lužná, obec Miloslavov, obec Hamuliakovo, obec Kalinkovo a obec Rovinka o zveľejnenie
pľedmetnej písomnosti spôsobom v miestę obvyklým a následne o zaslanie potwdenia
o zveĘnení tohto oznámeniaorgánu štátnej správy späť.

Na vedomie

1. okľesná prokuratúra Bľatislava III, Vajnorská 47,832 77 Bľatislava
2. KADUC & PARTNERS s. r. o., Vajanského 40,9l7 01 Tľnava
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obec Dunaj ská Lužná, so sídlom Jánošíkovská č. 46617 , 900 42 Dunaj ská Lužná,
obec Miloslavov, so sídlom Lesná č. l81, 900 42 Miloslavov _ AlŽbetin Dvoľ,
obec Hamuliakovo, so sídlom Hlavná 6113,900 43 Hamuliakovo,
obec Kalinkovo' so sídlom Hlavná ě.2ll,900 43 Kalinkovo,
obec Rovinka, so sídlom Hlavná č. 350, 900 41 Rovinka,

(*hodiace sa podčiaľknut', alebo iným spôsobom zvýrazniť !!!),

potvrdzuje, že písomnosť oznámenie o zač,atí správneho konania vo veci protestu prokuľátoľa
proti opatreniu oľgánu veľejnej spľávy - VEREJNÁ VYHLÁŠKA, č. j. OU-SC-PLO-
20l8l00l261-l-Vár' zo dňa 15.01.2018, bola zverejnená ako verejná vyhláška, podľa $ 26
zákona ć.7111967 Zb. o spľávnom konaní vznení neskorších pľedpisov (ďalej len ,,spľávny
poľiadok")' spôsobom v mieste obvyklým a vyvesená na úradnej tabuli k nahliadnutiu pľe
účastníkov konania, na dobu 15 dní. Podľa ustanovení $ 26 ods. (2) ,,spľávneho poriadku,
posledný deň vyveseniaje dňom doručenia'
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