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VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva ako
príslušný odvolací orgán štátnej správy na úseku poľovníctva podľa § 71 ods. 2 písm. b)
zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len "zákon o poľovníctve"), § 4 ods. 1, ods. 2 písm. b), ods. 4
zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na
základe odvolania Poľovníckeho združenia Lipa Pastuchov, Veterná 5, 920 01 Hlohovec
(ďalej len „PZ Lipa“) v zastúpení TMS Legal, s. r. o., advokátska kancelária, Šachorová 33,
831 07 Bratislava zo dňa 02.01.2020 proti rozhodnutiu Okresného úradu Trnava,
pozemkového a lesného odboru č. j.: OU-TT-PLO-2019/019190 zo dňa 09.12.2019, vo veci
poverenia Poľovníckeho združenia Poľnohospodár Hlohovec, so sídlom: Hurbanova 64, 920
01 Hlohovec, IČO: 35 592 699 (ďalej len „PZ Poľnohospodár Hlohovec“), na zabezpečenie
ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v Poľovnom revíri Pastuchov podľa § 24 ods. 1 a
§ 26 zákona o poľovníctve rozhodol takto:
Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva na
základe ustanovenia § 59 ods. 2 zákona o správnom konaní odvolanie PZ Lipa zamieta a
rozhodnutie Okresného úradu Trnava, pozemkového a lesného odboru, OU-TT-PLO2019/019190 zo dňa 09.12.2019 potvrdzuje.

Odôvodnenie
Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, so sídlom: Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec
zaslalo na Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ TT PLO“) dňa
14.05.2019 list, ktorým ako vlastník a najväčší užívateľ poľnohospodárskych pozemkov
a tým i poľovných pozemkov v Poľovnom revíri Pastuchov žiada poveriť vykonávaním
ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v Poľovnom revíri Pastuchov PZ Poľnohospodár
Hlohovec. V danom liste bol priložený aj súhlas PZ Poľnohospodár Hlohovec s poverením
vykonávať ochranu poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Pastuchov.
OÚ TT PLO ako vecne a miestne príslušný správny orgán štátnej správy poľovníctva
podľa § 71 ods. 2 písm. c) zákona o poľovníctve oznámením č. OU-TT-PLO-2019/019190 zo
dňa 16.05.2019 začal konanie z vlastného podnetu vo veci poverenia PZ Poľnohospodár
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Hlohovec na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v Poľovnom revíri
Pastuchov podľa § 13 ods. 5 zákona o poľovníctve. 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, oznámenie bolo doručené v zmysle § 79 ods. 3 zákona
o poľovníctve verejnou vyhláškou postupom podľa § 26 zákona o správnom konaní
Na OÚ TT PLO bol doručený list dňa 04.06.2019 od PZ Lipa, v ktorom PZ Lipa
nesúhlasí s poverením PZ Poľnohospodár Hlohovec, z dôvodu nestrannosti PZ
Poľnohospodár Hlohovec, ktoré je personálne a záujmovo prepojené s PZ Mladý háj. PZ
Poľnohospodár Hlohovec z hľadiska nestrannosti nemôže plniť úlohy a povinnosti
predpokladané stanoviskom, ktoré OÚ TT PLO pre absenciu vzájomnej dohody nechce zveriť
PZ Mladý háj ani PZ Lipa.
OÚ TT PLO vydal rozhodnutie č. OU-TT-PLO-2019/019190 dňa 13.06.2019,
v ktorom poveril PZ Poľnohospodár Hlohovec podľa § 13 ods. 5 zákona o poľovníctve na
zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v Poľovnom revíri Pastuchov.
Z vlastného podnetu určil Michala Reža za poľovníckeho hospodára podľa § 19 ods. 5 zákona
o poľovníctve. Z vlastného podnetu vymenoval Pavla Haršániho, Mareka Kučeru, Jozefa
Mikloviča za členov poľovnej stráže podľa § 27 ods. 3 zákona o poľovníctve V zmysle § 13
ods. 7 zákona o poľovníctve rozhodnutie o poverení sa vydáva najviac na jeden rok pre jednu
poľovnícku organizáciu a zaniká dňom evidencie zmluvy alebo zmluvy vlastníkov
a vymenovaním poľovníckeho hospodára.
Následne bolo dňa 03.07.2019 doručené na OÚ TT PLO odvolanie PZ Lipa, v ktorom
odôvodňuje, že rozhodnutie je svojvoľné a formalistické, pretože OÚ TT PLO nerešpektoval
základnú zásadu správneho konania použiť najvhodnejšie prostriedky pre správne vybavenie
veci, porušuje zásadu, v zmysle ktorej z bezprávia nemôže vzniknúť právo a nikto nemôže
mať prospech z vlastného protiprávneho konania a odporuje princípu zdravého rozumu
a rozhodnutie vrátane predchádzajúceho postupu je nezákonné, pretože OÚ TT PLO nedal
možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a navrhnúť ich doplnenie.
O podaní odvolania PZ Lipa upovedomil OÚ TT PLO dňa 04.07.2019 ostatných
účastníkov konania, a zároveň žiadal aby sa v lehote do 7 dní odo dňa doručenia
upovedomenia vyjadrili.
OÚ TT PLO dňa 26.07.2019 celý spisový materiál predložil v zmysle § 57 ods. 2
zákona o správnom konaní Okresnému úradu Trnava, odboru opravných prostriedkov,
referátu lesného hospodárstva (ďalej len „OÚ TT OOP“) ako príslušnému odvolaciemu
orgánu.
OÚ TT OOP dňa 20.09.2019 vydal rozhodnutie č. OU-TT-OOP4-2019/028243,
ktorým na základe ustanovenia § 59 ods. 3 zákona o správnom konaní zrušil rozhodnutie
správneho orgánu č. OU-TT-PLO-2019/019190 zo dňa 13.06.2019 vo veci poverenia PZ
Poľnohospodár na zabezpečenia ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v Poľovnom
revíri Pastuchov a vec vrátil správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. OÚ TT
OOP zrušil dané rozhodnutie na základe týchto skutočností:
1. Z ustanovenia § 79 ods. 3 zákona o poľovníctve vyplýva, „ak je v konaní podľa tohto
zákona viac ako 20 účastníkov konania alebo zúčastnených osôb, oznámenia, rozhodnutia
a iné písomnosti sa im doručujú verejnou vyhláškou“. OÚ TT PLO odvolanie PZ Lipa
adresoval PZ Poľnohospodár, Pavlovi Haršániovi, Jozefovi Miklovičovi, Marekovi
Kučerovi a Michalovi Režovi, čím porušil ustanovenie § 79 ods. 3 zákona o poľovníctve,
keďže predmetný list adresoval len uvedeným osobám. Podľa § 4 ods. 2 zákona
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o poľovníctve
„ všetci účastníci majú v konaní rovnaké procesné práva a povinnosti.
Ten, komu osobitný zákon priznáva postavenie účastníka konania len na časť konania,
má v konaní procesné práva a povinnosti len v tej časti konania, pre ktorú má priznané
postavenie účastníka konania“.
2. OÚ TT PLO oznámením o začatí konania č. OU-TT-PLO-2019/019190 zo dňa
16.05.2019 začal konanie z vlastného podnetu vo veci poverenia PZ Poľnohospodár.
Oznámenie doručil postupom podľa § 26 zákona o správnom konaní, čím upovedomil
účastníkov konania o začatí konania. V odvolaní neuviedol lehotu potrebnú na
vyjadrenie. Povinnosťou správneho orgánu je vždy umožniť účastníkom konania
a zúčastnením osobám, aby sa vyjadrili k podkladom pre rozhodnutie.
Rozhodnutie č. OU-TT-OOP4-2019/028243 zo dňa 20.09.2019 nadobudlo
právoplatnosť dňa 14.10.2019 a celý predmetný spisový materiál a rozhodnutie OU-TT-PLO201/019190 zo dňa 20.09.2019 s vyznačením právoplatnosti bol vrátený dňa 08.11.2019 na
OÚ-TT-PLO.
OÚ TT PLO ako vecne a miestne príslušný správny orgán štátnej správy poľovníctva
podľa § 71 ods. 2 písm. c) zákona o poľovníctve oznámením č. OU-TT-PLO-2019/019190 zo
dňa 11.11.2019 začal konanie z vlastného podnetu vo veci poverenia na zabezpečenie ochrany
poľovníctva a starostlivosti o zver v Poľovnom revíri Pastuchov podľa § 13 ods. 5 zákona
o poľovníctve a zároveň v súlade s § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní dal možnosť
vyjadriť sa k danej veci do 7 dní odo dňa doručenie uvedeného 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, oznámenie bolo doručené v zmysle § 79
ods. 3 zákona o poľovníctve verejnou vyhláškou postupom podľa § 26 zákona o správnom
konaní.
Na verejnú vyhlášku doručenú obci Pastuchov reagovalo PZ Lipa a zaslalo na OÚ TT,
PLO dňa 22.11.2019 „Návrh v konaní o poverenie vykonávať ochranu poľovníctva
a starostlivosti o zver v Poľovnom revíri Pastuchov“, ktorým navrhuje:
1. V súlade s § 13 ods. 5 zákona o poľovníctve poveriť vykonávaním ochrany
poľovníctva a starostlivosti o zver v Poľovnom revíri Pastuchov Poľovnícke
združenie Lipa Pastuchov
2. V súlade s § 19 ods. 5 zákona o poľovníctve určiť za poľovníckeho hospodára
v Poľovnom revíri Pastuchov Stanislava Hanáka, trvale bytom Ľ. Zúbka 11, 920 01
Hlohovec, nar. 18.01.1951
3. V súlade s § 27 ods. 3 zákona o poľovníctve vymenoval za členov poľovníckej stráže
v Poľovnom revíri Pastuchov 1. Stanislava Hanáka, trvale bytom Ľ. Zúbka 11, 920
01 Hlohovec, nar. 18.01.1951, 2. Ing. Jána Morvica, trvale bytom Veterná 2202/5,
920 01 Hlohovec, nar. 18.04.1967, 3. Štefana Forra, trvale bytom Pastuchov 140,
920 63 Pastuchov, nar. 26.11.1963.
PZ Lipa svoj návrh odôvodnilo tým, že práve PZ Lipa bolo posledným legálnym užívateľom
Poľovného revíru Pastuchov. PZ Lipa užívalo Poľovný revír Pastuchov nepretržite od roku
1971 do roku 2013, kedy došlo k protiprávnemu prevzatiu iným poľovníckym združením.
Členovia tohto poľovníckeho združenia sa významnou mierou podieľali v rôznych
poľovníckych činnostiach a viacero členov bolo vyznamenaných.
Na OÚ TT PLO bol dňa 26.11.2019 doručený list, ktorým Poľnohospodárske družstvo
Hlohovec, so sídlom: Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec navrhuje, aby OÚ TT PLO vo veci
vykonávania ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v Poľovnom revíri Pastuchov
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poverilo PZ Poľnohospodár Hlohovec. Svoj návrh odôvodňuje tým, že je najväčším
vlastníkom a užívateľom poľovných pozemkov v Poľovnom revíri Pastuchov.
Následne OÚ TT PLO vydal dňa 09.12.2019 rozhodnutie č. OU-TT-PLO2019/019190, v ktorom poveril PZ Poľnohospodár Hlohovec, podľa § 13 ods. 5 zákona o
poľovníctve vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v Poľovnom revíri
Pastuchov. Z vlastného podnetu dňa 16.12.2019 určil Michala Reža za poľovníckeho
hospodára podľa § 19 ods. 5 zákona o poľovníctve a podľa § 27 ods. 3 zákona o poľovníctve
vymenoval Pavla Haršániho, Mareka Kučeru, Jozefa Mikloviča za členov poľovnej stráže.
V zmysle § 13 ods. 7 zákona o poľovníctve rozhodnutie o poverení sa vydáva najviac
na jeden rok pre jednu poľovnícku organizáciu a zaniká dňom evidencie zmluvy alebo
zmluvy vlastníkov a vymenovaním poľovníckeho hospodára.
Proti rozhodnutiu OÚ TT PLO č. OU-TT-PLO-2019/019190 zo dňa 09.12.2019
a vymenovaniu poľovníckeho hospodára a členov poľovnej stráže podalo PZ Lipa v zastúpení
advokátskou kanceláriou TMS Legal s. r. o. so sídlom Šachorová 33, 831 07 Bratislava v
zákonom stanovenej lehote odvolanie, dňa 02.01.2020 v ktorom uvádza nasledovné:
1. „Rozhodnutie II.I je vrátane postupu nezákonné, pretože OÚ PLO Trnava v rozpore
s Odvolacím rozhodnutím I po zrušení rozhodnutia I a vrátení veci na nové prejednanie
a rozhodnutie nepokračoval v tomto pôvodnom konaní, ale v zmysle Oznámenia o začatí
konania začal z vlastného podnetu nové konanie“. Odvolací orgán rozhodnutie nezrušil,
ako mylne uvádza OÚ TT PLO ale v súlade s § 59 ods. 3 Správneho poriadku
rozhodnutie OU-TT-PLO-2019/019190 zo dňa 13.6.2019 zrušil a zároveň vrátil OÚ TT
PLO na nové prejednanie a rozhodnutie. Odvolací orgán uložil OÚ TT PLO povinnosť
pokračovať v pôvodnom konaní, ktorého začatie oznámil listom (Bc. Viliam Tarda) zo
dňa 16.05.2019, č. OU-TT-PLO-2019/019190.. OÚ TT PLO túto povinnosť nesplnil, ale
v rozpore s odvolacím rozhodnutím, začal z vlastného podnetu nové konanie. Takýto
postup je preto už na prvý pohľad nezákonný.
2. „Rozhodnutie II.I je predčasné, pretože OÚ PLO Trnava nerešpektoval lehotu, ktorú sám
stanovil v oznámení o začatí konania“. OÚ TT PLO vydal oznámenie o začatí konania
formou verejnej vyhlášky a zároveň v Oznámení o začatí konania poskytol účastníkom
konania na vyjadrenie k novému konaniu lehotu 7 dní od jej doručenia. Oznámenie
o začatí konania bola na úradnej tabuli obce Pastuchov vyvesené 19.11.2019 a zvesené
03.12.2019. Oznámenie o začatí konania sa považovalo za doručené najskôr 03.12.2019.
Následne 7-dňová lehota na vyjadrenie účastníkov uplynula najskôr 10.12.2019. OÚ PLO
Trnava vydal rozhodnutie II. I z 09.12.2019 ešte pred uplynutím lehoty, ktorú poskytol
účastníkom na vyjadrenie sa k predmetnej veci. Rozhodnutie II.I je predčasné
a nezákonné.
3. „OÚ PLO Trnava opätovne neumožnil účastníkom, vrátane PZ Lipa, vyjadriť sa pred
vydaním Rozhodnutia II.I k jeho podkladom a k spôsobu ich zistenia, príp. navrhnúť ich
doplnenie, čo mu vo vzťahu k Rozhodnutiu I vytkol už Odvolací orgán v Odvolacom
rozhodnutí I“. Správny poriadok stanovuje povinnosť správnemu orgánu postupovať
v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva
a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia a uplatniť svoje
návrhy ( § 3 ods. 2), presne a úplne zistiť skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať
potrebné podklady pre rozhodnutie ( § 32 ods. 1).
OÚ TT PLO listom č. OU-TT-PLO-2019/019190 zo dňa 16.01.2020 k odvolaniu PZ
Lipa uvádza, že PZ Lipa nevystupuje ako vlastník a ani ako obhospodarovateľ. Podľa § 53
zákona o správnom konaní „proti rozhodnutiu správneho orgánu má účastník právo podať
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odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania
písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal“. Z uvedeného teda vyplýva, že odvolanie môže
podať len účastník konania. Podľa § 14 ods. 1 zákona o správnom konaní „účastníkom je ten,
o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho
práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté,
účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom
chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa
nepreukáže opak“. V predmetnom konaní postavenie účastníka konania má vlastník
poľovných pozemkov, resp. obhospodarovateľ hospodáriaci na týchto pozemkoch a jedna
poľovnícka organizácia vybraná okresným úradom, ktorá podľa § 13 ods. 6 zákona
o poľovníctve musí vyjadriť s poverením súhlas.
OÚ TT PLO tvrdí, že PZ Lipa v predmetnom konaní nemôže vystupovať ako účastník
konania, nakoľko nebola ako poľovnícka organizácia poverená vykonávaním ochrany
poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 zákona o poľovníctve v Poľovnom
revíri Pastuchov.
OÚ TT OOP bolo dňa 22.01.2020 doručené podanie PZ Lipa označené ako „Podnet
na vykonanie opatrení proti nečinnosti prvostupňového orgánu“ vo veci podaného odvolania
PZ Lipa zo dňa 02.01.2020 proti rozhodnutiam prvostupňového orgánu vo veci poverenia PZ
Poľnohospodár Hlohovec na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver
v Poľovnom revíri Pastuchov zo dňa 09.12.2019 a 16.12.2019.
V podaní PZ Lipa namieta, že OÚ TT PLO nerešpektoval záväzný pokyn odvolacieho
orgánu pokračovať po zrušení pôvodného rozhodnutia v pôvodnom konaní a vec znovu
prejednať a namiesto z vlastného podnetu začal nové konanie, v ktorom nerešpektoval lehotu
stanovenú v oznámení o začatí konania a napadnuté rozhodnutie vydal ešte pred jej
uplynutím. Opätovne nedal možnosť vyjadriť sa PZ Lipa k podkladom napadnutého
rozhodnutia a navrhnúť ich doplnenie. PZ Lipa ďalej namieta nepriznanie postavenia
účastníka konania.
OÚ TT OOP vo svojom vyjadrení zo dňa 11.2.2020 uviedol, že z doterajšieho konania
je zrejmé, že PZ Lipa prináleží postavenie účastníka konania, nakoľko nebolo rozhodnuté
inak, t.j nebolo vydané rozhodnutie, ktorým by nebolo PZ Lipa priznané postavenie účastníka
konania. OÚ TT OOP sa priklonil k názoru PZ Lipa, že prvostupňový správny orgán
nepostupoval v súlade so zákonom a uviedol, že je potrebné, aby OÚ TT PLO v predmetnej
veci ďalej konal, ako keby bolo podané riadne odvolanie.
OÚ TT PLO listom č. OU-TT-PLO-2020/002408 zo dňa 19.02.2020 upovedomil
ostatných účastníkov konania o vyššie uvedenom odvolaní a zároveň ich vyzval v lehote do 7
dní odo dňa doručenia upovedomenia, aby sa k odvolaniu vyjadrili. Ostatný účastníci konania
nepredložili k odvolaniu PZ Lipa žiadne písomné ani ústne stanovisko.
OÚ TT PLO podané odvolanie, napadnuté rozhodnutie a celý spisový materiál
v zmysle § 57 ods. 2 zákona o správnom konaní predložil dňa 14.4.2020 OÚ TT OOP ako
príslušnému odvolaciemu orgánu.
OÚ TT OOP po preskúmaní predloženého spisového materiálu a príslušných zákonov
k odvolaniu uvádza:
Podľa § 4 ods. 6 zákona o poľovníctve, „ak vznikne počas konania o uznaní
poľovného revíru alebo v uznanom poľovnom revíri potreba zabezpečiť ochranu poľovníctva
alebo potreba zabezpečiť starostlivosť o zver, okresný úrad rozhodnutím poverí vykonaním
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ochrany poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 účastníka
konania alebo poľovnícku organizáciu“.
Podľa § 13 ods. 5 zákona o poľovníctve „okresný úrad rozhodnutím poverí
poľovnícku organizáciu vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24
ods. 1 a § 26, ak vlastník poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru do 30
dní od
a)
právoplatnosti rozhodnutia o uznaní poľovného revíru nepredložia zmluvu alebo
zmluvu vlastníkov a nenavrhnú poľovníckeho hospodára,
b)
ukončenia platnosti zmluvy alebo zmluvy vlastníkov nepredložia novú zmluvu alebo
novú zmluvu vlastníkov a nenavrhnú poľovníckeho hospodára“.
K jednotlivým bodom odvolania je potrebné uviesť, že:
1. OÚ TT PLO v predmetnej veci vychádzal z rozhodnutia OÚ TT OOP č. OU-TT-OOP42019/028243 zo dňa 20.09.2019, ktorým bolo na základe ustanovenia § 59 ods. 3 zákona
o správnom konaní zrušené rozhodnutie č. OU-TT-PLO-2019/019190 zo dňa 13.06.2019
a vec bola vrátená správnemu orgánu na nové konanie a rozhodnutie. Pri písaní
výrokovej časti uvedeného rozhodnutia sa odvolací orgán chybne vyjadril, keď použil
slovné spojenie „nové konanie“, nakoľko v zmysle ustanovenia § 59 ods. 3 zákona
o správnom konaní („odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti správnemu orgánu,
ktorý ho vydal, na nové prejednanie a rozhodnutie, pokiaľ je to vhodnejšie najmä
z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti, správny orgán je právnym názorom
odvolacieho orgánu viazaný“) sa konanie nevracia na nové konanie, ale len na nové
prejednanie. Následná prevzatá chyba spočívajúca v nesprávne formulovanom oznámení
OÚ TT PLO zo dňa 11.11.2019 o začatí nového konania namiesto oznámenia o začatí
nového prejednania však nemohla mať vplyv na rozhodnutie vo veci samej, nakoľko
nijako neovplyvnilo výber poľovníckej organizácie, ktorá bude vykonávať ochranu
poľovníctva a starostlivosť o zver v Poľovnom revíri Pastuchov.
2. Z predloženého spisového materiálu vyplýva, že napadnuté rozhodnutie bolo vydané
predčasne, nakoľko v oznámení o začatí konania, ktoré bolo zaslané verejnou vyhláškou,
správny orgán poskytol účastníkom konania 7-dňovú lehotu na vyjadrenie sa k danej
veci. V obci Pastuchov bola verejná vyhláška vyvesená dňa 19.11.2019 a zvesená dňa
03.12.2019. Stanovená 7 - dňová lehota na vyjadrenie účastníkov uplynula najskôr
10.12.2019. Vzhľadom na skutočnosť, že sa Poľnohospodárske družstvo Hlohovec a PZ
Lipa k veci vyjadrili pred vydaním rozhodnutia a žiaden ďalší subjekt takúto možnosť
nevyužil ani po vydaní napadnutého rozhodnutia v lehote do 10.12.2019, odvolací orgán
zastáva názor, že ani toto pochybenie prvostupňového správneho orgánu nemalo vplyv na
rozhodnutie vo veci samej.
3. OÚ TT PLO dňa 11.11.2019 vydal Oznámenie o začatí konania formou verejnej
vyhlášky, v ktorom podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní dal možnosť vyjadriť sa
k danej veci v termíne do 7 dní od doručenie daného oznámenia. Všetci účastníci konania
mali možnosť vyjadriť sa v danom termíne.
Vzhľadom na vyššie uvedené OÚ TT OOP dospel k názoru, že napadnuté rozhodnutie
č. OU-TT-PLO-2019/019190 zo dňa 09.12.2019 je v súlade s príslušnými ustanoveniami
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zákona o poľovníctve ako aj s ustanoveniami zákona o správnom konaní a preto rozhodol tak,
ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 59 ods. 4 zákona o správnom konaní nemožno
ďalej odvolať. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Ing. Alena Stupjanská
poverená zastupovaním vedúceho zamestnanca

Doručuje sa
1. Mestský úrad Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
2. Obecný úrad Kľačany, Kľačany 211, 920 64 Kľačany
3. Obecný úrad Pastuchov, Pastuchov 247, 920 63 Pastuchov
4. Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov – úradná tabuľa
Po právoplatnosti
Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor, Vajanského 2, 917 02 Trnava

vyvesené dňa: ...................................

pečiatka, podpis: ........................................

zvesené dňa: ...................................

pečiatka, podpis: ........................................
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