pozemkový a lesný odbor
Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky

č.: OU-NZ-PLO-2018/015231-002

v Nových Zámkoch, dňa 18.09.2018

Vec
Oznámenie o začatí konania, výzva na doplnenie podania
rozhodnutie o prerušení konania

Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor 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 v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o poľovníctve), v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) oznamuje, že sa
začalo správne konanie na základe žiadosti Družstva agropodnikateľov Mužla, 943 52, Mužla
726, v zastúpení Valentínom Cabadajom, Baštová 65, 945 01 Komárno (ďalej len žiadateľ), vo
veci rozhodnutia o zmene hranice uznaného poľovného revíru Mužla-Čenkov uznaného
rozhodnutím Okresného úradu ové Zámky, Odborom pozemkovým, poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva, č. rozh.: OPPaLH-330/1997-6-Bo zo dňa 27.05.1997, v zmysle § 9
písm. a) zákona o poľovníctve.
.
Zároveň v súlade s ust. § 19 ods. 3 správneho poriadku správny orgán
v y z ý v a
žiadateľa na doplnenie podania, týkajúceho sa žiadosti zo dňa 04.09.2018, vo veci nazvané
„Zmena hranice poľovného revíru - žiadosť“.
Podľa § 10 ods. 4 zákona o poľovníctve žiadame podanie doplniť do 30 dní od
doručenia tejto výzvy a rozhodnutia o prerušení konania o nasledovné doklady na vydanie
rozhodnutia orgánu štátnej správy poľovníctva o zmene hranice uznaného poľovného revíru
Mužla-Čenkov v zmysle § 4 ods. 4 okrem písmena b) zákona o poľovníctve o:
a) doklad o vlastníctve k poľovným pozemkom, z ktorých má byť poľovný revír uznaný,
b) grafickú identifikáciu poľovných pozemkov a mapový zákres navrhovaných hraníc
poľovného revíru na katastrálnej mape v mierke 1:2880 alebo 1:2000 a na mape poľovného
revíru vo formáte A3,
c) opis hraníc navrhovaného poľovného revíru,
d) notársku zápisnicu, ktorou bolo osvedčené zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
a ktorá obsahuje uznesenie o schválení žiadosti na uznanie poľovného revíru prijaté
nadpolovičnou väčšinou vlastníkov poľovných pozemkov, počítaných podľa výmery
poľovných pozemkov, z ktorých má byť poľovný revír uznaný; notárska zápisnica sa
nevyžaduje, ak je vlastníkom poľovných pozemkov jediná osoba.
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ROZHODUTIE

Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor, podľa ustanovení § 29 ods. 1
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
prerušuje
konanie vo veci žiadosti od Družstva agropodnikateľov Mužla, 943 52, Mužla 726, v zastúpení
Valentínom Cabadajom, Baštová 65, 945 01 Komárno, zo dňa 04.09.2018, o zmenu hranice
uznaného poľovného revíru z dôvodu rozporu grafickej a písomnej identifikácie poľovného
revíru.
Odôvodnenie :
Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor obdržal dňa 06.09.2018 žiadosť
od Družstva agropodnikateľov Mužla, 943 52, Mužla 726, v zastúpení Valentínom Cabadajom,
Baštová 65, 945 01 Komárno, zo dňa 04.09.2018, vo veci nazvané „Zmena hranice poľovného
revíru - žiadosť“.
Keďže podanie nespĺňa všetky náležitosti v zmysle zákona o poľovníctve a násl.
predpisov, Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor pristúpil k vyššie uvedenej
výzve.
Správny orgán bude v konaní pokračovať len čo pominú prekážky, pre ktoré bolo konanie
prerušené.
Podľa § 79 ods. 3 zákona číslo 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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.
Podľa § 23 Správneho poriadku účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby
majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou
zápisníc o hlasovaní alebo dostať informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným
spôsobom. Správny orgán je povinný urobiť opatrenie, aby sa nesprístupnila utajovaná
skutočnosť, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo alebo neporušila
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. V súlade s týmto ustanovením zákona OU–NZ-PLO, oznamuje
účastníkom konania, že so súvisiacim materiálom sa môžu oboznámiť na OU–NZ-PLO v
termíne do 5 pracovných dní odo dňa začatia konania v kancelárii č. 322 na 3. poschodí počas
úradných hodín.
Podľa § 33 Správneho poriadku účastník konania a zúčastnená osoba má právo
navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a
miestnej ohliadke. Správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám
možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho
zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
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Poučenie:
Podľa § 79 ods. 3 zákona číslo 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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 podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení
neskorších predpisov tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli tunajšieho úradu po dobu 15 dní.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne sa rozhodnutie zverejní na úradnej tabuli v
Mužla a Kravany nad Dunajom spôsobom v mieste obvyklým.
Proti tomuto rozhodnutiu v súlade s § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
sa nemožno odvolať. Podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ak
účastník konania na výzvu správneho orgánu v určenej dobe neodstráni nedostatky svojho
podania, bude možné konanie zastaviť.

JUDr. Ladislav Černák
vedúci odboru

Doručuje sa:
1. Obec Mužla, Obecný úrad Mužla, 943 52 Mužla č. 711 (1 na vyvesenie)
2. Obec Kravany nad Dunajom, Obecný úrad Kravany nad Dunajom , 946 36 Kravany nad
Dunajom č. 141 (1 na vyvesenie)
3. Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor, Senný trh 4, 945 01 Komárno
4. Valentín Cabadaj, Baštová 65, 945 01 Komárno
5. Účastníkom konania verejnou vyhláškou
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Potvrdenie vyvesenia tejto verejnej vyhlášky:

Vyvesené od: ...................... do ................................. pečiatka, podpis .........................................................
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