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VEC
Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia - oznámenie

Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor (ďalej len tunajší úrad) ako 
príslušný orgán štátnej správy v zmysle zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príslušný na konanie podľa § 4 ods. 6 v spojitosti 
s ust. § 71 ods.2 písm. c) a § 74 ods.l 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), vo 
veci poverenia účastníka konania alebo poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva 
a starostlivosti o zver podľa ust. § 4 ods. 6 v spojení s ust. § 24 ods.l a § 26 zákona o poľovníctve 
v uznanom Poľovnom revíri Ostrá hora Lednické Rovne, a to do doby zaevidovania zmluvy 
o užívaní PR Ostrá hora Lednické Rovne resp. zmluvy vlastníkov PR Ostrá hora Lednické Rovne 
o jeho užívaní oznamuje účastníkom konania, že z dôvodu náročnosti konania a dokazovania 
tvrdení účastníkov nemôže rozhodnúť vo veci do 30 dní ani do 60 dní, z toho dôvodu požiadal 
odvolací orgán v zmysle § 49 ods. 2 zák. č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov (ďalej len správny zákon) o predĺženie lehoty o 90 d n í.

Podľa § 3 správneho zákona správne orgány sú povinné svedomité a zodpovedne sa 
zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania a rozhodnutie musí vychádzať zo spoľahlivo 
zisteného stavu veci. Ako dôvod tunajší úrad uviedol skutočnosť, že k pokračovaniu konania boli 
doručené námietky, s ktorými sa musí bližšie zaoberať a účastníkov konania alebo zúčastnených 
osôb je v tomto konaní viac ako 20. Týmto účastníkom sa doručuje verejnou vyhláškou na úradnej 
tabuli správneho orgánu, ako aj na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa 
konanie týka, t.j. na Obecnom úrade Beluša, Dolná Breznica, Horná Breznica, Kvášov, Lednica, 
Lednické Rovne, Streženice a na internetovej stránke úradu.

Dňa 19. 03. 2020 Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, listom Č.OU-TN-OOP4- 
2020/013763-002 predĺžil lehotu v danej veci na vydanie rozhodnutia o 90 dní. V zmysle § 49 
správneho zákona Vás o tejto skutočnosti tunajší úrad upovedomuje.

Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor v súlade s ustanovením § 79 ods. 
3 zákona o poľovníctve, nakoľko účastníkov konania alebo zúčastnených osôb je v tomto konaní 
viac ako 20, žiada dotknuté obce o vyvesenie a zvesenie oznámenia o začatí konania touto verejnou 
vyhláškou na vývesnej tabuli obce prístupnej občanom. Verejná vyhláška bude v zmysle 
ustanovenia § 26 zákona o správnom konaní vyvesená po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je 
dňom doručenia. Po jej zvesení a následnom potvrdení tunajší úrad žiada obce o vrátenie verejnej 
vyhlášky s vyznačením dátumu vyvesenia a zvesenia.
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Doručenie tohto oznámenia vykoná správny orgán tak, že sa písomnosť vyvesí na 15 dní na 
úradnej tabuli správneho orgánu, ako aj na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, 
ktorého sa konanie týka, t.j. na Obecnom úrade Beluša, Dolná Breznica, Horná Breznica, Kvášov, 
Lednica, Lednické Rovne, Streženice a na internetovej stránke http://www.minv.sk/7oznamy-a- 
dokumenty-na-stiahnutie-5 8.
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Ing. Viera Belobradová 
vedúca

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis Pečiatka, podpis

Doručuje sa:
1. Vlastníkom poľovných pozemkov v PR Ostrá hora Lednické Rovne verejnou vyhláškou v súlade 

s ustanovením § 79 ods. 3 zákona o poľovníctve
2. Poľovnícka spoločnosť Ostrá hora, Rovňanská 186/28, 020 61 Lednické Rovne
3. Agrofarma, spol. s r.o., Červený Kameň, 018 56, Červený Kameň
4. Poľovná spoločnosť Borcuk, Jilemnického 30, 020 61 Lednické Rovne 

Doručuje sa:
5. Obec Beluša, Farská 1045/6, 018 61 Beluša
6. Obec Dolná Breznica, Dolná Breznica č. 61, 020 61 Dolná Breznica
7. Obec Horná Breznica, Horná Breznica 78, 020 61 Lednické Rovne
8. Obec Kvášov, Kvašov 174, 020 62 Horovce
9. Obec Lednica, Lednica 232, 020 63 Lednica
10. Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne
11. Obec Streženice, Školská 152, 020 01 Streženice 

Na vedomie:

1. Obvodná poľovnícka komora Pov. Bystrica, Hliny 1159, 017 01 Pov. Bystrica
2. Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov, Moravská 1343/29, 020 01 Púchov
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