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   V E R E J N Á      V Y H  L Á Š K A  

 

Vec 

Upovedomenie o začatí konania vo veci poverenie vykonávaním ochrany poľovníctva a 

starostlivosti o zver v spoločnom poľovnom revíry Dolinka Hajná Nová Ves 

 

 Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-TO-PLO“), ako 

vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na úseku poľovníctva v zmysle § 71 ods. 2 

písm. c) zákona NR SR č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej aj „zákon o poľovníctve“), u p o v e d o m u j e 

 účastníkov konania v zmysle § 18 odsek 3 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov, že dňom doručenia tohto oznámenia bolo začaté 

konanie o poverení poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a 

starostlivosti v spoločnom poľovnom revíry Dolinka Hajná Nová Ves v zmysle § 13 ods. 5 

písm. b) zákona o poľovníctve. V súlade s § 23 odsek 1 zákona číslo 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov „OU-TO-PLO“ týmto oznamuje 

účastníkom konania, že so súvisiacim spisovým materiálom sa môžu oboznámiť na „OU-

TO-PLO“ a v zmysle § 33 odsek 2 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov „OU-TO-PLO“ týmto dáva účastníkom konania možnosť pred 

vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne 

navrhnúť jeho doplnenie. Môžete tak urobiť do 7 dní od doručenia tohto upovedomenia 

písomne alebo priamo v kancelárii „OU-TO-PLO“ na druhom poschodí, počas stránkových 

hodín - v pondelok, utorok a 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. 

Spoločný poľovný revír Dolinka Hajná Nová Ves bol uznaný právoplatným 

rozhodnutím OLÚ v Nitre č. 156/95-28 zo dňa 31.03.1995.  



Na vyššie uvedený poľovný revír bola uzavretá zmluva na výkon práva poľovníctva  

na obdobie desiatich rokov odo dňa je evidencie vecne a miestne príslušným orgánom 

štátnej správy poľovníctva. Uvedená zmluva bola zaevidovaná dňa 27.11.2012 a ukončenie 

platnosti nastalo dňa 27.11.2022. 

 Podľa § 13 ods. 5 písm. b) 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 ukončenia platnosti zmluvy alebo zmluvy vlastníkov nepredložia novú zmluvu 

alebo novú zmluvu vlastníkov a nenavrhnú poľovníckeho hospodára, začne konanie o 

poverení ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver.  

Podľa § 79 ods. 1) zákona poľovníctve na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje 

všeobecný predpis o správnom konaní,48) ak tento zákon neustanovuje inak. 

Podľa § 79 ods. 3) zákona poľovníctve 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.49) 

 

  

 

                   Ing. Ivan Guniš   
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