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Vec
Predloženie spisu odvolaciemu orgánu 
- informácia - VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Okresný úrad Senec, Pozemkový a lesný odbor ako orgán štátnej správy poľovníctva 
podľa § 71 ods. (2) písm. c) zákona č, 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov {ďalej len „zákon o poľovníctve“), miestne 
príslušný podľa § 2 ods. (3) a § 9 ods. (4) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje 
účastníkov konania, že v zmysle § 57 ods. (2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) predložil dňa 21.09.2018 Okresnému úradu 
Bratislava, Odboru opravných prostriedkov, Referát lesného hospodárstva, Tomáši ková č. 46, 
832 05 Bratislava ako odvolaciemu orgánu, odvolanie voči Rozhodnutiu č. j,: OU-SC-PLO- 
2018/01261-2-Vár zo dňa 05.03.2018 vo veci zrušenia opatrenia č. OU-SC-PLO-2016/014778 
o zaevidovaní Zmluvy na užívanie spoločného poľovného revíru Dunajská Lužná zo dňa 
29.11.2016 a vyhovení protestu Okresnej prokuratúry Bratislava III, č. Pd 227/17/1103-5 zo dňa 
04.01.2018 , listom č. OU-SC-PLO-2018/001261-ll-Vár. zo dňa 17.09.2018, aj s kompletným 
a súvisiacim spisovým materiálom.

Učinil tak v zmysle § 57 ods. (2) „správneho poriadku“, nakoľko správny orgán 
o rozhodnutí nerozhodol sám v zmysle § 57 ods. (1) „správneho poriadku“ a spolu s výsledkami 
doplneného konania a so spisovým materiálom ho predložil odvolaciemu orgánu a upovedomuje 
o tom účastníkov konania.

.....
Mgr. Helena Fraríková 
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Na vedomie

1. Okresná prokuratúra Bratislava III, Vajnorská 47, 832 77 Bratislava
2. KADUC & PARTNERS s. r. o., Vajanského 40, 917 01 Trnava
3. Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava
4. Okresný úrad Bratislava, Odbor opravných prostriedkov, Referát lesného hospodárstva, 

Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava

Formou Verejnej vyhlášky so žiadosťou o vyvesenie

Obec Dunajská Lužná, so sídlom Jánošíkovská č. 466/7,900 42 Dunajská Lužná, 
Obec Miloslavov, so sídlom Lesná č. 181, 900 42 Miloslavov - Alžbetin Dvor, 
Obec Hamuliakovo, so sídlom Hlavná 6/13, 900 43 Hamuliakovo,
Obec Kalinkovo, so sídlom Hlavná č. 211,900 43 Kalinkovo,
Obec Rovinka, so sídlom Hlavná č. 350,900 41 Rovinka,

potvrdzuje, že písomnosť Predloženie spisu odvolaciemu orgánu - informácia - VEREJNÁ 
VYHLÁŠKA, č. j. OU-SC-PLO-2018/001261-12-Vár. zo dňa 08.10.2018, bola zverejnená ako 
verejná vyhláška, podľa § 26 zákona d. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „správny poriadok“), spôsobom v mieste obvyklým a vyvesená na úradnej 
tabuli k nahliadnutiu pre účastníkov konania, na dobu 15 dní. Podľa ustanovení § 26 ods. (2) 
„správneho poriadku, posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Výslovne žiadame predmetné obce, aby verejnú vyhlášku po 15 dňovej lehote vyvesenia
bezodkladne zaslali späť na príslušný orgán štátnej správy !!!

Ďalej dotknuté obce žiadame, aby vývesná lehota nebola kratšia ako je stanovená v § 26 ods. (2) 
„správneho poriadku“, čo má za následok nedoručenie písomnosti. Deň vyvesenia písomnosti na 
úradnej tabuli sa v súlade s § 27 ods. (2) „správneho poriadku“ do pätnásťdňovej lehoty
nezapočítava, pričom platí, že ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja,
je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň, takže písomnosť sa považuje za
doručenú najbližší budúci pracovný deň !?!.
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