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Vec
Poverenie na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Družba Zeleneč
- oznámenie o začatí konania
Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy poľovníctva podľa § 71 ods. 2
písm. c) a v súlade s § 74 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“), podľa
ustanovenia § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
správnom konaní“), upovedomuje všetkých účastníkov konania, že tunajší správny orgán z vlastného podnetu začal
konanie vo veci poverenia na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 13 ods. 5 zákona o
poľovníctve v poľovnom revíri Družba Zeleneč, nakoľko správny orgán do 30 dní od ukončenia platnosti zmluvy
nezaevidoval nová zmluvu o užívaní poľovného revíru Družba Zeleneč.
Podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní Vám týmto dávame možnosť vyjadriť sa k danej veci v termíne do
7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.
Vzhľadom k tomu, že v konaní o poverení na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver je viac ako
20 účastníkov konania alebo zúčastnených osôb, doručuje sa im toto oznámenie v zmysle § 79 ods. 3 zákona o
poľovníctve verejnou vyhláškou postupom podľa § 26 zákona o správnom konaní.
Doručuje sa: so žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli po dobu 15 dní a po ukončení vývesnej lehoty o vrátenie
jedného exempláru tohto oznámenia s vyznačením doby vyvesenia a zvesenia na tunajší úrad.
1) Obecný úrad Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
2) Obecný úrad Majcichov, Majcichov 606, 919 22 Majcichov
3) Obecný úrad Voderady, Voderady 262, 919 42 Voderady
4) Obecný úrad Zeleneč, Školská 224/5, 919 21 Školská
5) Mestský úrad Trnava, Trhová 3, 917 71 Trnava
6) Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor – úradná tabuľa
Vyvesené dňa: ..............................................
(dátum, podpis, pečiatka)
Zvesené dňa: ..............................................
(dátum, podpis ,pečiatka)
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Obec Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Majcichov, Majcichov 606, 919 22 Majcichov
Obec Voderady, Voderady 262, 919 42 Voderady
Obec Zeleneč, Školská 224/5, 919 21 Zeleneč pri Trnave
Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava
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