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ROZHODNUTIE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Okresný úrad Senec, Pozemkový a lesný odbor ako orgán štátnej správy pol'ovníctva

podl'a § 71 ods. (2) písm. c) zákona č. 274/2009 Z. z. o pol'ovníctve a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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, vecne príslušný podľa § 74 ods. (1) písm. c) zákona č. 274/2009 Z. z.
o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na

vydávanie poverenia na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 13

zákona č. 274/2009 Z. z. o pol'ovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov, vo veci poverenia pol'ovníckej organizácie ochranou pol'ovníctva
a starostlivosti o zver v Poľovnom revíri Dunajská Lužná, rozhodol

takto:

Podl'a § 30 ods. (l) písm. h} zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení

neskorších predpisov

l. zastavuje konanie

nakol'ko odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.

Odôvodnenie

Okresný úrad Senec, Pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy
poľovníctva začal dňom 11.12.2018 konanie vo veci poverenia poľovnícke] organizácie
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vykonávaním ochrany pol'ovníctva a starostlivosti o zver v Pol'ovnom revíri Dunajská Lužná

z dôvodu nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia 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 pol'ovného revíru Dunajská Lužná zo dňa 29.11.2016 a vyhovení Protestu

prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III, Č. Pd 227/17/1103-5 zo dňa 04.01.2018.

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci poverenia výkonom ochrany
pol'ovníctva v spoločnom Pol'ovnom revíri Dunajská Lužná bolo doručované všetkým známym
aj neznámym účastníkom konania formou verejnej vyhlášky postupom podľa § 26 zákona Č.

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok").

Podl'a § 13 ods. (S) písm. b) zákona Č. 274/2009 Z. z. o pol'ovníctve a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon
o pol'ovníctve")okresný úrad rozhodnutím poverí pol'ovnícku organizáciu vykonávaním
ochrany pol'ovníctva a starostlivosti o zver podl'a § 24 ods. (l) a § 26 "zákona o pol'ovníctve",

ak vlastník pol'ovného revíru alebo vlastníci spoločného pol'ovného revíru do 30 dní od

ukončenia platnosti zmluvy alebo zmluvy vlastníkov nepredložia novú zmluvu alebo novú

zmluvu vlastníkov a nenavrhnú pol'ovníckeho hospodára.
Podl'a § 13 ods. (6) "zákona o pol'ovníctve" poverená pol'ovnícka organizácia musí

s poverením vyjadriť písomný súhlas. Ak pol'ovnícka organizácia nevyjadrí písomný súhlas
s poverením, starostlivosť o zver a ochranu zveri v pol'ovnom revíri je povinný zabezpečiť
vlastník poľovného revíru alebo vlastníci spoločného pol'ovného revíru.

Podl'a § 13 ods. (7) "zákona o pol'ovníctve" sa rozhodnutie o poverení vydáva najviac

na jeden rok pre jednu polovnlcku organizáciu a zaniká dňom evidencie zmluvy alebo zmluvy

vlastníkov a vymenovaním pol'ovníckeho hospodára.

Dňa 15.01.2019 bola na príslušný orgán štátnej správy pol'ovníctva predložená

Zmluva o užívaní spoločného pol'ovného revíru Dunajská Lužná uzatvorená podľa § 13 ods.

(l) písm. b) a nasl. "zákona o pol'ovníctve" medzi vlastníkmi spoločného pol'ovného revíru

Dunajská Lužná a Pol'ovníckou spoločnosťou Agrolovec, so sídlom Športová 694/20, 900 42

Dunajská Lužná, IČO: 42363519 aj zo "zákona o pol'ovníctve" potrebnými náležitosťami, so

žiadosťou o jej zaevidovanie podľa ust. § 16 ods. (l) "zákona o pol'ovníctve" . Spolu
s predmetnou zmluvou a žiadosťou o jej zaevidovanie bol doručený aj návrh na menovanie

osoby poľovníckeho hospodára podľa ust. § 19 ods. (l) písm. b) "zákona o pol'ovníctve".

Predložením predmetnej zmluvy spolu so žiadosťou o vymenovanie pol'ovníckeho

hospodára zanikol dôvod na pokračovanie v konaní podľa § 13 ods. (S) "zákona
o poľovníctve". Z tohto dôvodu príslušný orgán štátnej správy poľovníctva rozhodol tak, ako

je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 30 ods. (2) zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov sa nie je možné odvolať.
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Mgr. Helena Fr~ová

Vedúca oforu
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Doručuje sa:

1. Formou verejnej vyhlášky:

Obec Dunajská Lužná, so sídlom Jánošíkovská č. 466/7, 900 42 Dunajská Lužná,
Obec Miloslavov, so sídlom Lesná Č. 181, 90042 Miloslavov - Alžbetin Dvor,
Obec Harnuliakovo, so sídlom Hlavná 6/13,90043 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 l ll),

potvrdzuje, že písomnosť Rozhodnutie o zastavení konania vo veci poverenia ochrany
poľovníctva starostlivosti o zver v spoločnom poľovnom revíri Dunajská Lužná, č. j. OU-SC-
PLO-2019/001880-2-Vár. zo dňa 16.01.2019, 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! l l

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 111.
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