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

Podľa rozdeľovníka
Vaše číslo/zo dňa
/

Naše číslo
OU-LV-PLO-2019/002822-18

Vybavuje/linka
RNDr. Brašeňová/6357062

Levice
08.04.2019

Vec
Upovedomenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu Pozemkového a lesného odboru
Okresného úradu Levice č.OU-LV-PLO-2019/002822-16 zo dňa 04.03.2019 - 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 odvolania PZ Trojchotár Demandice, so sídlom
v Demandiciach 301 v zastúpení advokátskej kancelárie V4Legal, s.r.o., so sídlom Tvrdého
783/4 Žilina, v zmysle § 56 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov

upovedomuje
účastníkov konania o podaní odvolania voči rozhodnutiu Pozemkového a lesného odboru
Okresného úradu Levice č. OU-LV-PLO-2019/002822-16 zo dňa 04.03.2019 o uznaní
poľovného revíru Selonka Dolné Semerovce podľa § 4 ods.1 až 5 zákona č. 274/2009 Z. z.
o poľovníctve v znení neskorších predpisov.
Súčasne vyzýva účastníkov konania, aby svoje stanovisko k predmetnému odvolaniu
predložili tunajšiemu úradu v termíne do 30.04.2019.
S obsahom odvolania sa môžu účastníci konania oboznámiť na OU-LV-PLO 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, kancelária č.d. 215.
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 vykoná 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-

-2PLO súčasne zverejní túto písomnosť i iným spôsobom v mieste obvyklým a to v obciach
podľa dotknutého katastrálneho územia.
Z týchto dôvodov OU-LV-PLO žiada dotknuté obce o zverejnenie predmetnej
písomnosti spôsobom v mieste obvyklým a následne o zaslanie potvrdenia o zverejnení tohto
oznámenia.

Ing. Miloš Mrkvica
vedúci odboru

Doručuje sa:
1.
2.
3.
4.

Ing. Július Gyönyör, Chorvatice 79, 93584 Tupá
Ján Baláž, Medvecké52, 93541 Tekovské Lužany

V4Legal, s.r.o., so sídlom Tvrdého 783/4 Žilina
Verejnou vyhláškou podľa § 79 ods. 3 zákona o poľovníctve na úradnej tabuli Okresného úradu
Levice, na webovom sídle Okresného úradu Levice a na úradnej tabuli Obce Horné Semerovce –
Obecný úrad 100, 935 84 Horné Semerovce, Obce Dolné Semerovce – Obecný úrad 163, 935 85
Demandice, Obce Tupá – Obecný úrad 113, 935 84 Horné Semerovce, Obce Hrkovce – Obecný
úrad 94, 936 01 Šahy, Obce Vyškovce nad Ipľom – Obecný úrad 132, 935 77 Vyškovce nad
Ipľom

Vyvesené dňa:...........................................................................................
(dátum, podpis, pečiatka)

Zvesené dňa:..............................................................................................
(dátum, podpis, pečiatka)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefón
036/6357011

E-mail
opl.lv@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

Vyplní Obec...................... a po uplynutí doby vyvesenia zašle na Okresný úrad Levice,
pozemkový a lesný odbor, Dopravná 14,93403 Levice
__________________________________________________________________________________
Obec ...................................... potvrdzuje, že písomnosť Upovedomenie o podaní odvolania voči

rozhodnutiu Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Levice č.OU-LV-PLO2019/002822-16 zo dňa 04.03.2019 bola zverejnená ako verejná vyhláška, podľa § 26 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, spôsobom v mieste obvyklým a
vyvesená na úradnej tabuli k nahliadnutiu pre účastníkov konania, na dobu 15 dní. Podľa ustanovení §
26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších prepisov, posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené od :.........................

do:........................

V ..........................................., dňa .......................................

pečiatka a podpis
__________________________________________________________________________________

