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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

R o z h o d n u t i e 
 

 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“), v zmysle § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov z vlastného podnetu (ex offo) začal 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 a  rozhodol vo veci 

takto:              

 

Podľa § 30 ods. 1 písm. h/ zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „správny poriadok“) 

 

zastavuje konanie, 

 

nakoľko odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 

 

O d ô v o d n e n i e 

 
 OU-TO-PLO z vlastného podnetu začal dňa 10.01.2023 podľa § 13 ods. 5 zákona o 

poľovníctve konanie o poverení poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a 

starostlivosti v spoločnom poľovnom revíry Dolinka Hajná Nová Ves, ktorý bol uznaný 

právoplatným rozhodnutím bývalého OLÚ v Nitre č. 156/95-28 zo dňa 31.03.1995(ďalej len „PR 

Dolinka“).  

OU-TO-PLO oznámil dňa 10.01.2023 verejnou vyhláškou č. OU-TO-PLO-2023/001002-

002 všetkým známym účastníkom začatie  vyššie uvedeného konania.  

Nakoľko bolo v tomto konaní viac ako 20 (slovom dvadsať) účastníkov OU-TO-PLO 

bude doručovať všetky písomnosti prostredníctvom verených vyhlášok v zmysle § 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). 

Dňa 08.02.2023 sa v Kultúrnom dome Veľké Dvorany č. 2  konalo zhromaždenie 

vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri Dolinka. Na tomto zhromaždení 

boli prijaté uznesenia ohľadom postúpenie výkonu práva poľovníctva v PR Dolinka. 

OU- TO-PLO prijal dňa 27.02.2023 žiadosť Ing. Mareka Adamkoviča, trvale bytom 

Podhradie 180, 955 01 Podhradie a Ing. Rudolfa Krajčíka, trvale bytom Nitrianska Blatnica 428, 

956 05 Nitrianska Blatnica vo veci evidencie zmluvy na výkon práva poľovníctva v PR Dolinka. 

OU-TO-PLO zaevidoval dňa 08.03.2023 zmluvu o užívaní „PR Dolinka“ v zmysle § 16 

ods.1 zákona o poľovníctve v prospech Poľovníckeho združenia Dolinka Veľké Dvorany- Hajná 

Nová Ves, IČO:53112326, so sídlom Veľké Dvorany 144, 956 01 Veľké Dvorany. 
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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. 

 

Podľa § 71 ods. 1) zákona poľovníctve štátnu správu na úseku poľovníctva vykonávajú 

orgány štátnej správy poľovníctva. 

 

Podľa § 71 ods. 2) písm. c) zákona poľovníctve orgánmi štátnej správy na úseku 

poľovníctva je okresný úrad. 

 

Podľa § 74 ods. 1) písm. c) zákona poľovníctve Okresný úrad rozhoduje v prvom stupni 

o poverení na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 4 alebo § 13.  

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) 

 

Podľa § 21 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov(ďalej len „správny poriadok“) – môže uplatniť svoje pripomienky a námety 

v priebehu celého správneho konania.  

 

Podľa § 23 správneho poriadku, účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby, 

aj iné osoby preukazujúc odôvodnenosť svojej požiadavky, majú právo nazerať do spisov, robiť 

si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov, pričom  s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo 

dostať informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom, pričom sa 

nesprístupňuje utajovaná skutočnosť, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo 

alebo sa nesmie porušiť zákonom uložená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti. Správny orgán 

poskytuje kópie spisov za úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, 

zadovážením technických nosičov a s ich odoslaním. 

 

Podľa § 30 ods. 1 písm. h) správneho poriadku správny orgán konanie zastaví, ak 

odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Podľa § 31 ods. 1 správneho poriadku – trovy konania, ktoré vznikli správnemu orgánu, 

znáša tento orgán. Trovy, ktoré v konaní vznikli účastníkovi konania, znáša účastník. Trovy, 

ktoré v konaní vznikli zúčastnenej osobe, znáša zúčastnená osoba. 

 

Podľa § 33 ods. 1 a 2 správneho poriadku – Účastník konania a zúčastnená osoba má 

právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie, klásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom 

pojednávaní a miestnej ohliadke, môže sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu 

i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 

 

Podľa § 55 ods. 1 správneho poriadku pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak, včas 

podané odvolanie má odkladný účinok.    
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 Na základe vyššie uvedených skutočností a aktuálneho právneho stavu OU-TO-PLO 

rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  
        

     P o u č e n i e 

 
Podľa § 30 ods. 2 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať 

odvolanie.  

 

Doručuje sa   

1. Všetci vlastníci poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri Dolinka 

Hajná Nová Ves prostredníctvom tejto verejnej vyhlášky 

 

 

 

 

 

 Ing. Ivan Guniš  

   vedúci odboru  

 

 

 

 
 

  

Vyvesené dňa : ............................................................................................................................ 

 (dátum, podpis, pečiatka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvesené dňa : .................................................................................. .......................................... 

 (dátum, podpis, pečiatka) 

 

 

 

 

 

 


	Doručuje sa

