OKRESNY URAD GALANTA
pozemkovy a lesny odbor
Ulica 29. Augusta c. 10, 924 01 Galanta

Podl'a rozdel'ovníka

Vas list císlo/zo dña

Nase císlo

Vybavuje/linka

Galanta

OU-GA-PLO-2015/000216-185

Ing.Vargová

07.01.2015

Verejná vyhláska
Vec

Schválenie zmlúv o nájme vykonu prava poFovníctva v uznanom pol'ovnom revíri Pusté

ÚFany-Prútnik - oznámenie o zacatí konania

Rozsudkom Krajského súdu v Trnave pod císlom 14S/9/2012-64, právoplatnym dña
17.07.2013 bolo zrusené rozhodnutie Obvodného lesného

úradu v Dunajskej

Strede c.

L/2009/00198-13 zo dña 03.07.2009, ktorym boli schválené zmluvy o nájme vykonu prava
pol'ovníctva v uznanom pol'ovnom revíri Pusté UTany - Prútnik a vec bola vrátená správnemu
orgánu na d'alsie konanie.

Na základe vyssie uvedenych skutocností Okresny úrad Galanta, pozemkovy a lesny odbor
ako vecne amiestne príslusny správny orgán státnej správy pol'ovníctva podl'a § 71 ods. 2
písm. c) a podl'a ustanovenia § 80 ods. 3 zákona c. 274/2009 Z.z. o pol'ovjlícívg a o zmene
a doplnení niektorych zákonov s poukazom na § 38 ods. 1 a § 16 ods. 1 zákona c. 23/1962 Zb.
o pol'ovníctve v znení neskorsích predpisov a v zmysle ustanovenia § 18 ods. 3 zákona c.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorsích predpisov

upovedomuje Vas,

ze na

tunajsom správnom orgáne sa zacalo konanie vo veci Pofovníckej spolocnosti CERNUNN
o schválenie zmlúv o nájme vykonu prava pol'ovníctva v uznanom pol'ovnom revíri Pusté
Ul'any - Prútnik.

Podl'a ustanovenia § 33 ods. 1, ods. 2 zákona c. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorsích predpisov námietky a pripomienky kn konaniu si mózete uplatnif písomne alebo
ústne do zápisnice na tunajsom správnom orgáne v lehote do 15 dní odo dña dorucenia tohto
oznámenia a zároveñ mozno nahliadnuf do príslusného spisového materiálu.
Nakol'ko trvaly pobyt p. Peter Gajdos, naposledy bytom Mládeznícka 17, 974 21

Banská Bystrica, ktory v pol'ovnom revíri Pusté ÚFany-Prútnik vlastní pol'ovné
pozemky v súcasnosti je neznámy, toto oznámenie sa mu dorucí verejnou vyhláskou

v zmysle § 26 ods. 2 zákona c. 71/1967 Zb. a musí byf vyvesené na úradnej tabuli
spravneho orgánu po dobu 15 dní. Za den dorucenia sa povazuje posledny den vyvesenia
tohto oznámenia. Súcasne sa oznámenie zverejní na úradnej tabuli

Mestského úradu

Banská Bystrica.

S pozdravom

c*m§ny úrad Galanta
lesny odbor
y
ul ¿9. augusta 10

p*24 01 Galanta

.

lng- Stanislav Pastueña
vedúci odboru

Telefón

031/5910325

e-mail

renata.vargova@ga.vs.sk

Internet

www.minv.sk

ICO

00151866

Dorucuje sa:
- Mestsky úrad Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica - 2x so
ziadost'ou o vyvesenie na úradnej tabuli po dobu 15 dní a po ukoncení vyvesnej lehoty

o

vrátenie jedného exempláru tohto oznámenia s vyznacením doby vyvesenia a zvesenia na
tunajsí úrad,
Vlastník s neznámym pobytom:

- Peter Gajdos, naposledy bytom Mládeznícka 17, 974 21 Banská Bystrica

vyvesené dña:
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Schválenie zmlúv o nájme vykonu prava pol'ovníctva v uznanom poFovnom revíri Pusíé

ÚFany-Prúínik - oznámenie o zacaíí konania

Rozsudkom Krajského súdu v Trnave pod císlom 14S/9/2012-64, právoplatnym dña
17.07.2013 bolo zrusené rozhodnuíie Obvodného lesného úradu v Dunajskej Strede c.
L/2009/00198-13 zo dña 03.07.2009, ktorym boli schválené zmluvy o nájme vykonu prava

pol'ovnícíva v uznanom pol'ovnom revíri Pusíé Úl'any - Prútnik a vec bola vrátená správnemu
orgánu na d'alsie konanie.

Na základe vyssie uvedenych skutocností Okresny úrad Galanta, pozemkovy a lesny odbor
ako vecne amiestne príslusny správny orgán síáínej správy pol'ovnícíva podl'a § 71 ods. 2

písm. c) a podl'a ustanovenia § 80 ods. 3 zákona c. 274/2009 Z.z. o poFovníctve a o zmene
a doplnení niektorych zákonov s poukazom na § 38 ods. 1 a § 16 ods. 1 zákona c. 23/1962 Zb.
opol'ovnícíve v znení neskorsích predpisov a v zmysle ustanovenia § 18 ods. 3 zákona c.

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorsích predpisov

upovedomuje Vas,

ze na

tunajsom správnom orgáne sa zacalo konanie vo veci PoFovníckej spolocnosti CERNUNN
o schválenie zmlúv o nájme vykonu prava poFovníctva v uznanom poFovnom revíri Pusté

Úl'any - Prútnik.

Podl'a ustanovenia § 33 ods. 1, ods. 2 zákona c. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorsích predpisov námieíky a pripomienky ku konaniu si mózete uplatnií' písomne alebo
ústne do zápisnice na tunajsom správnom orgáne v lehote do 15 dní odo dña dorucenia tohío
oznámenia a zároveñ mozno nahliadnut' do príslusného spisového materiálu.
Nakol'ko trvaly pobyt p. Peter Gajdos, naposledy bytom Mládeznícka 17, 974 21

Banská Bystrica, ktory v pol'ovnom revíri Pusté Úl'any-Prútnik vlastní pol'ovné
pozemky v súcasnosti je neznámy, toto oznámenie sa mu dorucí verejnou vyhláskou

v zmysle § 26 ods. 2 zákona c. 71/1967 Zb. a musí byf vyvesené na úradnej tabuli
správneho orgánu po dobu 15 dní. Za den dorucenia sa povazuje posledny den vyvesenia
tohto oznámenia. Súcasne sa oznámenie zverejní na úradnej tabuli

Mestského úradu

Banská Bystrica.
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