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Vec:
Poverenie ochranou poľovníctva a starostlivosťou o zver v poľovnom revíri Nemšiná
- oznámenie o začatí konania – verejná vyhláška
Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, ako miestne a vecne príslušný
orgán štátnej správy na úseku poľovníctva podľa § 74, ods. 1, písm. „c“ zákona 274/2009 Z. z.
o poľovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o poľovníctve), v zmysle ust. § 18
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ( ďalej len „správny
poriadok“)
oznamuje
všetkým účastníkom konania, že dňa 4.6.2019 bolo z a č a t é k o n a n i e v zmysle § 13,
ods. 5 zákona o poľovníctve, vo veci poverenia vykonávaním ochrany poľovníctva
a zabezpečením starostlivosti o zver podľa § 24, ods. 1 a § 26 zákona o poľovníctve v poľovnom
revíri Nemšiná, ktorý bol uznaný rozhodnutím Lesného úradu v Rimavskej Sobote č. j.
1178/2005-2 zo dňa 23.06.2005.
Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor zároveň v zmysle § 33. ods. 2
správneho poriadku dáva možnosť, aby sa účastníci konania pred vydaním rozhodnutia vyjadrili
k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhli jeho doplnenie, a to najneskôr do 5
dní od doručenia tohto oznámenia. Právo účastníka konania si môže uplatniť každý dotknutý
vlastník poľovného pozemku v poľovnom revíri Nemšiná na základe dokladu o vlastníctve.
V zmysle § 79, ods. 3 zákona o poľovníctve a z dôvodu, že sa nedá vylúčiť možnosť, že
účastníkom konania môže byť správnemu orgánu neznámy účastník, príp. nie je mu známy
pobyt účastníka konania, toto oznámenie o začatí konania má v súlade s § 26 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov charakter verejnej vyhlášky a
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to za účelom oznámenia začatia tohto konania a oznámenia o možnosti vyjadrenia sa pred
vydaním rozhodnutia všetkým dotknutým účastníkom konania.
Táto písomnosť bude po dobu 15 dní vyvesená na úradných tabuliach dotknutých
obecných úradov, t.j. obecných úradov, v ktorých katastrálnych územiach sa poľovný revír
Nemšiná nachádza, a to Obecný úrad Potok nad Blhom, Obecný úrad Poproč, Obecný úrad
Hrušovo, Obecný úrad Rovné, Mestský úrad Hnúšťa, Obecný úrad Kyjatice, Obecný úrad
Babinec, Obecný úrad Kraskovo, Obecný úrad Lipovec. Táto písomnosť bude vyvesená po dobu
15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tejto
písomnosti.
Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, žiada príslušné obecné úrady
o vyvesenie tejto verejnej vyhlášky, vyznačenia dňa vyvesenia a po uplynutí vyššie uvedenej
lehoty o späť zaslanie na adresu uvedenú v záhlaví s vyznačením dátumu zvesenia.
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