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Oznámenie o začatí správneho konania vo veci poverenia výkonom ochrany poľovníctva
v poľovnom revíri Dunajská Lužná
- 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, vecne príslušný podľa §
74 ods. (1) písm. c) „zákona o poľovníctve“ ako prvostupňový orgán vo veci poverenia na
zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver, v súlade s ust. § 18 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), oznamuje
účastníkom konania, že dňom 11.12.2018 začal konanie vo veci poverenia poľovníckej
organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v Poľovnom revíri
Dunajská Lužná.
Podľa § 13 ods. (5) písm. b) „zákona o poľovníctve“ okresný úrad rozhodnutím poverí
poľovnícku organizáciu vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivostí 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.

Dňa 15.11.2018 vydal Okresný úrad Bratislava, Odbor opravných prostriedkov, Referát
lesného hospodárstva Rozhodnutie č. OU-BA-OOP4-2018/055848, ktorým ako druhostupňový
a zároveň odvolací orgán potvrdil Rozhodnutie Okresného úradu Senec, Pozemkový a lesný
odbor č. OU-SC-PLO-2018/001261-2-Vár. zo dňa 05.03.2018, ktorým príslušný správny orgán
zrušil opatrenie č. OU-SC-PLO-2016/014778 o zaevidovaní Zmluvy na užívanie spoločného
poľovného revíru Dunajská Lužná zo dňa 29.11.2016 a vyhovení Protestu prokurátora Okresnej
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prokuratúry Bratislava III, č. Pd 227/17/1103-5 zo dňa 04.01.2018. Voči rozhodnutiu
odvolacieho orgánu o odvolaní sa nemožno ďalej odvolať.
Podľa § 32 ods. (2) „správneho poriadku“ sú podkladom pre rozhodnutie najmä podania,
návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti
všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob
zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán.
Podľa § 33 ods. (2) „správneho poriadku“ je správny orgán 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.

Na základe hore uvedených právnych predpisov dáva Okresný úrad Senec, Pozemkový
a lesný odbor možnosť účastníkom konania - vlastníkom poľovných pozemkov v spoločnom
poľovnom revíri Dunajská Lužná a zúčastneným osobám, aby sa v lehote do 15 dní odo dňa
doručenia tohto oznámenia prostredníctvom inštitútu verejnej vyhlášky, oboznámili s podkladmi
rozhodnutia, vyjadrili sa k nim, navrhli ich doplnenie, vyjadrili sa k spôsobu ich zistenia,
prípadne vzniesli voči nim námietky.
Podľa § 79 ods. (3) „zákona o poľovníctve“ ak je v konaní podľa tohto zákona viac ako
20 účastníkov konania alebo zúčastnených osôb, oznámenia, rozhodnutia a iné písomnosti sa im
doručujú verejnou vyhláškou v zmysle ust. § 26 „správneho poriadku“.
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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,
(*hodiace sa podčiarknuť, alebo iným spôsobom zvýrazniť !!!),
potvrdzuje, že písomnosť Oznámenie o začatí správneho konania vo veci poverenia výkonom
ochrany poľovníctva v poľovnom revíri Dunajská Lužná - VEREJNÁ VYHLÁŠKA, č. j. OUSC-PLO-2018/018421-l-Vár. zo dňa 11.12,2018, bola zverejnená ako verejná vyhláška, podľa §
26 zákona č. 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 i! ?
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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