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

Podľa rozdeľovníka
Vaše číslo/zo dňa
/

Naše číslo
OU-LV-PLO-2019/002314-8

Vybavuje/linka
Bc. Trnka/6357061

Levice
18.02.2019

Vec
Upovedomenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu Pozemkového a lesného odboru
Okresného úradu Levice č.OU-LV-PLO-2019/002314-2 zo dňa 02.01.2019 - 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 Jany Čiefovej, bytom Štiavnická cesta 170/2, 935 05 Pukanec,
Agropuk s.r.o., so sídlom Čierne Blato 888/45, 935 05 Pukanec a Poľovníckej organizácie
Lesy, Lúky Uhliská, sídlo Uhliská 100, 935 05 Pukanec, 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-2019/002314-2 zo dňa 02.01.2019 o poverení
Poľovníckeho združenia Teplá Voda vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver
v poľovnom revíri Teplá voda Pukanec, súčasne vyzýva účastníkov konania, aby svoje
stanovisko k predmetnému odvolaniu predložili v termíne do 18.03.2019.
S obsahom predmetného odvolania sa môžu účastníci konania oboznámiť na OU-LVPLO počas stránkových hodín v pondelok, utorok, štvrtok 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. 214.
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 vykoná
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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. Miloš Mrkvica
vedúci odboru

Doručuje sa:
1.
2.
3.
4.

Obec Pukanec- Obecný úrad 11, 935 05 Pukanec
Obec Uhliská – Obecný úrad 104, 935 05 Pukanec
Obec Bohunice – Obecný úrad 48, 935 05 Bohunice
Obec Devičany – Obecný úrad 75, 935 04 Devičany

– verejná vyhláška
– verejná vyhláška
– verejná vyhláška
– verejná vyhláška

Príloha:
1. Potvrdenie o dobe zverejnenia
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Telefón
036/6357011

Fax
036/6305241

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-PLO-2019/002314-2
zo dňa 02.01.2019 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
__________________________________________________________________________________

