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VEREJNÁ vyHr,ÁŠxa

OZNÁMENIE

o zaČati konania vo veci poverenia pol'ovníckej organtzácie vykonávaním ochrany
pol'ovnictvaastarostlivostiozverpodl'a§24ods. l a§26 vsú]aclesust, § 13 ods.5písm,
b. zikona ě. 274/2009 Z. z. o pol'ovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z', n. p.
(d'alej len zákon o pol'ovníctve) v uznanom pol'ovnom revíri Samostatná bažantnica Pavlovce
nad Uhom.

Okesný Úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor (d'ale.j len správny orgán) ako
PrísluŠný orgán štátnej správy na úseku pol'ovníctva v znrysle § 74 ods. l písm. c) zákona
Č. 27412009 Z. z. o pol'ovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších
predpisov(ďalej len,,zákonopol'ovníctve")vspojitosti s § 2 a§ 9 zákonač. 180/2013Z.z.
o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s ust,

§ 18, ods. 3 zil<onač,7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (d'alej len
,,správny poriadok"),

upovedomuie

účastníkov konania, dotknuté orgány a organizácie o z,ačatí konania vo veci poverenia
ÚČastníka konania alebo pol'ovnícke.i organizácie vykonávaním ochrany pol'ovníctva
astarostlivosti ozver podl'a § 24 ods. l a § 26 podl'a § 13, ods, 5 písm. bl zákona o
poťovníctve v uznanom 'pol'ovnom revíri Samostatná bažantnica Pavlovce nad Uhom,
ktorý bol uznaný rozhodnutím bývalého Okresného úradu v Michalovciach , odboru
pozemkového, pol'ncrhospodárstva a lesného hospodárstva č, 98 / 01049 - ST zo dňa
6.7 ,|998, ktoré nadobudlo právoplatnost' l0.8,1998.

Zároveň určuje, že účastníci konania móžu svo.je pripomienky a návrhy k začatému
konaniu uplatnit' do 3 dní od zverejnenia tohto oznámenla ukona.iúcelro správneho orgánr_r,

s možnosťou pred vydaním rozhodnutia vyjadrit' sa k podkladu rozhodnutia i k spósobu .ieho
zistenia, prípadne navrhnút' jeho doplnenie.

Vzmysle § 13 ods. 5 písm. b/ zákona opol'ovníctve Okresný úrad rozhodnutím
poverí poťovnícku organizáciu vykonávaním ochrany pol'ovníctva astarostlivosti ozver
podl'a § 24 ods.l a § 26, ak vlastník pol'ovrrélro revíru alebo vlastrríci spoločnélro pol'ovného
revíru do 30 dní od ukončenia platnosti zmluvy alebo zmluvy vlastníkov nepredložia novú
zmluvu alebo novú znlluvu vlastníkov a nenavrhnú pol'ovníckeho hospodára.



že v predmetnom konaní je viac ako 20 účastníkov konania.
rovením § 79 ods. 3 zákona o pol'ovníctve doručuje
poriadku),

JUDr. Vladimír
vedúci odboru

v v uznanom pol'rlvnom revíri Sanostatná bažilntnica

š.p., Námestie SNP 8.975 66 Banská Bystrica
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