OKRESNÝ ÚRAD LEVICE
pozemkový a lesný odbor
Dopravná 14, 934 03 Levice

Splnomocnenci vlastníkov poľovných pozemkov
v poľovnom revíri Trojchotár Dolné Semerovce
Vaše číslo/zo dňa
0043954 /2018/21.11.2018

Naše číslo
OU-LV-PLO-2018/016651-2

Vybavuje/linka
Bc. Trnka/6357061

Levice
11.12.2018

Vec
Upovedomenie o začatí konania, vo veci zmeny hraníc poľovného revíru „Trojchotár Dolné
Semerovce“ - doručenie verejnou vyhláškou.
Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor ktorý je príslušný orgán štátnej správy
lesného hospodárstva a poľovníctva (ďalej len OU-LV-PLO) v zmysle § 3 odsek 2 písm. b) zákona č.
180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a doplnení niektorých zákonov, v súlade s ust. § 74
zákona číslo 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe
žiadosti vlastníkov a splnomocnencov vlastníkov poľovných pozemkov zaradených do poľovného
revíru „Trojchotár Dolné Semerovce“: Ing. Július Gyönyör, Chorvatice 79, 935 84 Tupá a Ján Baláž,
Medvecké 52, 935 41 Tekovské Lužany (ďalej len žiadatelia) zo dňa 21.11.2018, doručenej dňa
21.11.2018, po preskúmaní a vykonaní analýzy predložených podkladov - žiadosti, prehľadu
vlastníckych vzťahov, súhlasného stanoviska Poľovníckeho spolku Búr, Jur nad Hronom 439, 935 57
Jur nad Hronom zo dňa 21.11.2018, notárskej zápisnice č. N 279/2013 Nz 22349/2013 NCR1s
22800/2013, notárskej zápisnice N 58/2016 Nz 7983/2016 NCR1s 8231/2016 zo zhromaždenia
vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri „Trojchotár Dolné Semerovce“, ktorá
obsahuje uznesenie o zmene hraníc poľovného revíru „Trojchotár Dolné Semerovce“, uznaného
rozhodnutím bývalého Lesného úradu Levice č. 178/93 zo dňa 07.06.1994, ktorého hranice sú
definované v rozhodnutí OU-LV-PLO-2016/005745-003 zo dňa 28.04.2016 o výmere 4481,5555 ha,
konaného dňa 07.03.2016, začal konanie o zmene hraníc tohto poľovného revíru.
Správny orgán z vlastného podnetu v súlade s notárskou zápisnicou: N 58/2016 Nz 7983/2016
NCR1s 8231/2016 zo zhromaždenia vlastníkov spoločného poľovného revíru „Trojchotár Dolné
Semerovce“ v zmysle § 18 odsek 3 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov
upovedomuje
účastníkov konania o začatí konania vo veci zmeny hraníc poľovného revíru „Trojchotár Dolné
Semerovce“, uznaného rozhodnutím bývalého Lesného úradu Levice č. 178/93 zo dňa 07.06.1994,
ktorého hranice sú definované v rozhodnutí OU-LV-PLO-2016/005745-003 zo dňa 28.04.2016
o výmere 4481,5555 ha.
V súlade s § 23 odsek. 1 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní OLÚ v Leviciach týmto
oznamuje účastníkom konania, že so súvisiacim spisovým materiálom sa môžu oboznámiť na OU-LVPLO počas stránkových hodín v pondelok od 8,00 hodiny do 15,00 hodiny, v stredu od 8,00 hodiny do
17,00 hodiny a v piatok od 8,00 hodiny do 14,00 hodiny.
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V zmysle § 33 odsek 1 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov OU-LV-PLO týmto dáva účastníkom konania možnosť vyjadriť sa k spisovému materiálu,
jeho podkladom i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Vzhľadom k ďalšiemu
konaniu v predmetnej veci Vás žiadame zaslať Vaše prípadné vyjadrenie, alebo doplnenie v termíne
do 15 dní od doručenia tohto upovedomenia.
V zmysle § 26 odsek 1 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov v súlade s ust. § 79 odsek 3 zákona číslo 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, použije OU-LV-PLO na doručenie tejto písomnosti aj verejnú vyhlášku.
Z vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že nie všetci možní účastníci konania sú
konajúcemu orgánu známi. Z tohto dôvodu použije OU-LV-PLO na doručenie tejto písomnosti aj
verejnú vyhlášku v zmysle § 26 odsek 1 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov, v súlade s ust. § 79 odsek 3 zákona číslo 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, pričom doručenie sa vykonáva v súlade s § 26 odsek 2 zákona číslo
71/1977 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov tak, že sa vyvesí po dobu 15 dní na
úradnej tabuli OU-LV-PLO. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. OU-LV-PLO súčasne
zverejní túto písomnosť i iným spôsobom v mieste obvyklým a to v obci podľa dotknutého
katastrálneho územia.
Z týchto dôvodov OU-LV-PLO žiada dotknuté obce, resp. obecné úrady o zverejnenie
predmetnej písomnosti spôsobom v mieste obvyklým a následne o zaslanie potvrdenia o zverejnení
tohto oznámenia.

Ing. Margita Štutiková
vedúca odboru

Doručuje sa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Obec Dolné Semerovce – Obecný úrad č.163, 935 85 Dolné Semerovce
- verejná vyhláška
Obec Horné Semerovce – Obecný úrad č.100, 935 82 Horné Semerovce
- verejná vyhláška
Obec Hrkovce – Obecný úrad č. 94, 936 01 Šahy
- verejná vyhláška
Obec Tupá – Obecný úrad č.113, 935 84 Tupá
- verejná vyhláška
Obec Vyškovce nad Ipľom – Obecný úrad č.132, 93577 Vyškovce nad Ipľom - verejná vyhláška
Ing. Július Gyönyör, Chorvatice 79, 935 84 Tupá
Ján Baláž, Medvecké 52, 935 41 Tekovské Lužany
Poľovnícky spolok Búr, Jur nad Hronom 439, 935 57 Jur nad Hronom

Príloha:
1. Potvrdenie o dobe zverejnenia
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