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Rozhodnutie
Uznanie Samostatnej bažantnice Lyska Beša, doručenie verejnou vyhláškou
Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor, ktorý je príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva a
poľovníctva (ďalej len „OU-LV-PLO“) v zmysle § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej
štátnej správy a doplnení niektorých zákonov, v súlade s ust. § 74 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov na základe žiadosti Vlastníkov poľovných pozemkov
v rámci Poľovného revíru Lyska Beša v zastúpení Poľnohospodárskym družstvom Beša, Ladislavom Schmidtom
bytom Tehla 116, Róbertom Karikom bytom Beša č.130, zo dňa 22.12.2020 o uznanie Samostatnej bažantnice
Lyska Beša v hraniciach existujúceho poľovného revíru Lyska Beša (ďalej len žiadateľ) zo dňa 22.12.2020,
doručenej tunajšiemu správnemu orgánu 08.01.2021, po preskúmaní a vykonaní analýzy predložených podkladov –
žiadosti, prehľadu vlastníckych vzťahov, projektu Samostatnej bažantnice Lyska Beša vypracovaného Ing. Marekom
Šebíkom, ktorý je zapísaný v registri osôb odborne spôsobilých na vypracovanie takýchto projektov, záväzného
posudku Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Levice č. 34/2020-500/8 zo dňa 05.10.2020, záväzného
stanoviska Okresného úradu Levice, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-NZ-OSZP-2020/017583-002
zo dňa 02.10.2020, záväzného stanoviska Okresného úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti o životné prostredie
č. OU-LV-OSZP-2020/14427-006 zo dňa 23.09.2020, posúdenia projektu Samostatnej bažantnice Lyska Beša
Okresným úradom Levice pozemkovým a lesným odborom č. OU-LV-PLO2-2020/014177 zo dňa 07.09.2020,
pozvánok na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov zverejnených formou verejných vyhlášok v obciach
Lula, Horný Pial., Dolný Pial, Trávnica, Jesenské, Iňa, Beša, ktoré boli zverejnené od 01.12.2020 do 11.12.2020,
prehľadu aktuálnej výmery poľovného revíru Lyska Beša vypracovaného spoločnosťou EuroForest, s.r.o., so
sídlom Zvolen, Topoľová 26, k dátumu 23.06.2020, 8 ks plných moci na zastupovanie na zhromaždení vlastníkov,
1x vzorovej zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov uzatvorená medzi vlastníkom a PD Beša, kde v
článku V. bod 6 je ustanovenie o splnomocnení nájomcu na zastupovanie pri všetkých úkonoch podľa zákona
č. 274/2009 Z .z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
grafickej identifikácie poľovných pozemkov a mapového zákres navrhovanej samostatnej bažantnice na formáte
A3, opisu hraníc poľovného revíru, ktorý je súčasťou projektu, Notárskej zápisnice N 1092/2020, NZ 499972/2020,
NCRls 505674/2020 zo dňa11.12.2020, vyhotovenú JUDr. Petrom Šulajom notárom so sídlom Nové Zámky,
M.R. Štefánika 14, ktorou bol osvedčený priebeh zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov začlenených
do navrhovaného poľovného revíru Samostatná bažantnica Lyska Beša, konaného dňa 11.12.2020 v priestoroch
notárskeho úradu JUDr. Petra Šulaja v Nových Zámkoch, ktorá deklaruje účasť 62,08% vlastníkov poľovných
pozemkov v navrhovanej Samostatnej bažantnici Lyska Beša a predloženého súvisiaceho spisového materiálu v
predmete veci:
Výrok
A/ podľa ustanovenia § 7ods. 2 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“)

uznáva
Samostatnú bažantnicu Lyska Beša v členení:
Katastrálne územie Beša, Jesenské, Dolný Pial, Horný Pial, Iňa, Trávnica, Lula
Poľnohospodárske pozemky v ha 1314,9439
Lesné pozemky v ha 73,9784
Ostatné plochy 27,1994
Vodné a ostatné plochy v ha 12,2067
Spolu v ha 1428,3284
OU-LV-PLO jednotlivé poľovné pozemky skontroloval pomocou máp katastra nehnuteľností a listov vlastníctva v
k. ú., aktuálne kvantifikoval vo vzťahu k vlastníctvu, druhu pozemkov a jednotlivých výmer – listy vlastníctva sú
súčasťou spisovej dokumentácie a analýzu vlastníckych vzťahov, ktorú vypracovala EuroForest, s.r.o., so sídlom
Zvolen, Topoľová 26, k dátumu 23.06.2020.
Slovný popis hraníc Samostatnej bažantnice Lyska Beša je nasledovný:
Východiskovým bodom je štátna cesta medzi obcou Beša a Tehla. Hranicu tvorí okraj lesa až k pozemkom PD Veľký
Ďur, tu hranica odbočuje vpravo a remízkou pokračuje až k viniciam po poľnú cestu, kde odbočuje vľavo a vyúsťuje
až na štátnu cestu Iňa – Lok, ktorú pretína a pokračuje agátovou alejou ďalej smerom vpravo k štátnej ceste medzi
obcou Iňa a Horný Pial, kde odbočuje vľavo a pokračuje po štátnej ceste až po železničnú výhybňu Horný Pial, kde
hranica odbočuje vpravo a asi 500 m ju tvorí železnica. Tam odbočuje vľavo a tvorí ju okraj pasienkov vedľa ornej
pôdy a pokračuje cez ornú pôdu až po remízku kde odbočuje vpravo a pokračuje až po poľnú cestu. Na poľnej ceste
odbočuje vľavo a pretína štátnu cestu medzi obcou Beša a Horný Pial, pokračuje okrajom pasienkov až po súkromné
vinohrady a odbočuje vpravo a okrajom vinohradov smeruje k potoku, kde popri potoku pokračuje smerom vľavo
popri remízke, kde pretína potok a asfaltovú cestu, za cestou pokračuje remízkou popri pasienkoch, kde hraničí s
pôdou PD Dolný Pial a pokračuje kolmo na ďalšiu remízku po ľavej strane malého lesíka až k remízke, kde odbočuje
vpravo popri majetku Barak a vedie remízkou až k lesíku nad železničnou stanicou, kde ďalej pokračuje z ľavej
strany okolo lesíka smerom vľavo k železničnej stanici, kde obchádza bývalú pieskovú baňu z ľavej strany a pretína
potok Lyska a železnicu. Ďalej pokračuje z ľavej strana rákosia cez štátnu cestu a obec Beša, kde za obcou pokračuje
poľnou cestou smerom k Matejovmu háju, od polovice Matejovho hája hranica pokračuje napravo pod súkromnými
vinicami až k hornému rohu Radvanského lesa / ide katastrálnou hranicou/ a ďalej pokračuje okrajom Radvanského
lesa až po Topolinu. Od Topoliny odbočuje vpravo, pokračuje Topolinou súbežne s lesom až po koniec remízky, kde
odbočuje vľavo na poľnú údolnú cestu cez súkromné vinohrady Šomoď, pokračuje až k remízke kde sa rozdeľuje
Šomoď a Stará hora a hranica odbočuje vpravo, ďalej pokračuje poľnou cestou medzi remízkami a odbočuje doľava
popri pôde a remízke až do východiskového bodu.
Hranice poľovného revíru Samostatná bažantnica Lyska Beša s okolitými poľovnými revírmi zostávajú nezmenené,
hranice boli preverené v teréne dňa 17.02.2021 a sú v súlade s ust. § 3 odsek 2 a odsek 3 citovaného zákona o
poľovníctve.
Hranica Samostatnej bažantnice Lyska Beša je vyznačená v mape v mierke 1:25 000, ktorá je prílohou tohto
rozhodnutia.
B/ OU-LV-PLO zmysle § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v súlade
s ust. § 79 ods. 3 zákona o poľovníctve použije na doručenie tejto písomnosti aj verejnú vyhlášku.
Z týchto dôvodov OU-LV-PLO žiada dotknuté obce, resp. obecné úrady o zverejnenie predmetnej písomnosti
spôsobom v mieste obvyklým na dobu 15 kalendárnych dní a následne o zaslanie potvrdenia o zverejnení tohto
oznámenia.
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Odôvodnenie
OU-LV-PLO obdržal žiadosť Vlastníkov poľovných pozemkov v rámci Poľovného revíru Lyska Beša v zastúpení
Poľnohospodárskym družstvom Beša, Ladislavom Schmidtom bytom Tehla 116, Róbertom Karikom bytom Beša
č.130, zo dňa 22.12.2020 o uznanie Samostatnej bažantnice Lyska Beša v hraniciach existujúceho poľovného
revíru Lyska Beša (ďalej len žiadateľ) zo dňa 22.12.2020, doručenej 08.01.2021. Správny orgán preskúmal a
vykonal analýzu predložených podkladov – žiadosť, prehľad vlastníckych vzťahov, projekt Samostatnej bažantnice
Lyska Beša vypracovaný Ing. Marekom Šebíkom, ktorý je zapísaný v registri osôb odborne spôsobilých na
vypracovanie takýchto projektov, záväzný posudok Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Levice č.
34/2020-500/8 zo dňa 05.10.2020, záväzné stanovisko Okresného úradu Levice, odboru starostlivosti o životné
prostredie č. OU-NZ-OSZP-2020/017583-002 zo dňa 02.10.2020, záväzné stanovisko Okresného úradu Nové
Zámky, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-LV-OSZP-2020/14427-006 zo dňa 23.09.2020, posúdenie
projektu Samostatnej bažantnice Lyska Beša Okresným úradom Levice pozemkovým a lesným odborom č. OU-LVPLO2-2020/014177 zo dňa 07.09.2020, pozvánoky na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov zverejneného
formou verejných vyhlášok v obciach Lula, Horný Pial., Dolný Pial, Trávnica, Jesenské, Iňa, Beša zverejnené od
01.12.2020 do 11.12.2020, prehľad aktuálnej výmery poľovného revíru Lyska Beša vypracovaného spoločnosťou
EuroForest, s.r.o., so sídlom Zvolen, Topoľová 26, k dátumu 23.06.2020, 8 ks plných moci na zastupovanie na
zhromaždení vlastníkov, 1x vzorovú zmluvu o nájme poľnohospodárskych pozemkov uzatvorenú medzi vlastníkom
a PD Beša, kde v článku V. bod 6 je ustanovenie o splnomocnení nájomcu na zastupovanie pri všetkých úkonoch
podľa zákona č. 274/2009 Z .z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
grafickú identifikáciu poľovných pozemkov a mapový zákres navrhovanej samostatnej bažantnice na formáte A3,
opis hraníc poľovného revíru, ktorý je súčasťou projektu, Notársku zápisnicu N 1092/2020, NZ 499972/2020,
NCRls 505674/2020 zo dňa11.12.2020, vyhotovenú JUDr. Petrom Šulajom notárom so sídlom Nové Zámky,
M.R. Štefánika 14, ktorou bol osvedčený priebeh zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov začlenených
do navrhovaného poľovného revíru Samostatná bažantnica Lyska Beša, konaného dňa 11.12.2020 v priestoroch
notárskeho úradu JUDr. Petra Šulaja v Nových Zámkoch, ktorá deklaruje účasť 62,08% vlastníkov poľovných
pozemkov v navrhovanej Samostatnej bažantnici Lyska Beša.
Žiadosť o uznanie samostatnej bažantnice môžu podať vlastníci poľovných pozemkov, z ktorých má byť poľovný
revír uznaný na príslušný okresný úrad. Na podanie návrhu na uznanie spoločného poľovného revíru je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov poľovných pozemkov počítaný podľa výmery poľovných
pozemkov, z ktorých má byť poľovný revír uznaný. Súčasť žiadosti podľa § 4 ods.4 zákona o poľovníctve je aj
notárska zápisnica zo zhromaždenia vlastníkov podľa § 4 ods. 4 písm. e) zákona o poľovníctve táto zápisnica musí
obsahovať uznesenie schválené nadpolovičnou väčšinou vlastníkov, počítanou podľa výmery poľovných pozemkov,
z ktorých má byť poľovný revír uznaný, v ktorom vlastníci poľovného revíru vyjadria vôľu uznať spoločný poľovný
revír.
Podľa § 4 odsek 4 písm. e) v súlade s ust. § 5 zákona o poľovníctve, vlastníci poľovných pozemkov
rozhodujú o podaní žiadosti o uznanie poľovného revíru na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov
(ďalej len „zhromaždenie“). Na zhromaždení práva vlastníka zastupuje orgán alebo organizácia podľa osobitných
predpisov. Zhromaždenie zvoláva zástupca najmenej jednej tretina vlastníkov poľovných pozemkov, počítaná
podľa výmery pozemkov navrhovaných do poľovného revíru. Uznesenie zhromaždenia doručuje všetkým
dotknutým subjektom ten, kto zhromaždenie zvolal. Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná najmenej
nadpolovičná väčšina vlastníkov poľovných pozemkov, počítaná podľa výmery pozemkov navrhovaných na
začlenenie do poľovného revíru. Zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou, počítanou podľa výmery
poľovných pozemkov navrhovaných do poľovného revíru. Priebeh zhromaždenia sa osvedčuje notárskou zápisnicou
podľa osobitného predpisu. Na zhromaždení má vlastník poľovného pozemku váhu hlasu podľa podielu výmery
vlastnených poľovných pozemkov k navrhovanej výmere poľovného revíru. Písomne splnomocnený zástupca
vlastníka poľovných pozemkov má na zhromaždení váhu hlasu, ktorý zodpovedá výmere poľovných pozemkov
vlastníka, ktorého zastupuje. Zhromaždenie zvolí z vlastníkov poľovných pozemkov, ktorí žiadajú o uznanie
poľovného revíru, resp. zmenu hraníc uznaného poľovného revíru ním určený počet splnomocnencov, ktorým určí
rozsah zastupovania vlastníkov poľovných pozemkov podľa tohto zákona Žiadosť o uznanie Samostatnej bažantnice
Lyska Beša podali splnomocnení zástupcovia zvolení na zhromaždení vlastníkov.
Predloženou notárskou zápisnicou č. N 1092/2020, NZ 499972/2020, NCRls 505674/2020 zo dňa11.12.2020,
vyhotovenou JUDr. Petrom Šulajom notárom so sídlom Nové Zámky, M.R. Štefánika 14, bol osvedčený priebeh
zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do navrhovaného poľovného revíru Samostatná
bažantnica Lyska Beša, konaného dňa 11.12.2020 prijaté nadpolovičnou väčšinou vlastníkov poľovných pozemkov
navrhovaných do poľovného revíru, počítaných podľa výmery poľovných pozemkov, z ktorých má byť vytvorená
Samostatná bažantnica Lyska Beša, čo je v súlade s § 5 zákona o poľovníctve.
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Podľa § 4 ods. 4 zákona o poľovníctve, žiadosť o uznanie poľovného revíru obsahuje:
a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia
fyzickej osoby alebo vlastníkov poľovných pozemkov, na ktorých žiadosť sa poľovný revír uznáva,
b) doklad o vlastníctve k poľovným pozemkom, z ktorých má byť poľovný revír uznaný,
c) 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 formáteA3,
d) opis hraníc navrhovaného poľovného revíru,
e) notársku zápisnicu, ktorou bolo osvedčené zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov a ktorá obsahuje
uznesenie o schválení žiadosti na uznanie poľovného revíru prijaté dvojtretinovou 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.
Žiadatelia splnili podmienky podľa § 4 ods. 4 zákona o poľovníctve, nakoľko predložili všetky predpísané náležitosti,
ktoré sú súčasťou spisového materiálu vedenom na tunajšom úrade.
Podľa § 3 ods. 1 zákona o poľovníctve, pri uznávaní alebo zmene hraníc poľovného revíru okresný úrad prednostne
prihliada na životné potreby zveri tak, aby zver v poľovnom revíri mala
a) primerané zdroje prirodzenej potravy a vody,
b) zaručené podmienky prirodzeného rozmnožovania a vývoja,
c) vytvorené podmienky na prirodzený pohyb, úkryt a pokoj.
Podľa § 3 ods. 2 zákona o poľovníctve, hranice poľovného revíru musia byť v teréne zreteľné tak, aby
a) ak je to možné, sa kryli s prírodnými hranicami alebo v prírode zreteľnými hranicami,
b) súčasťou poľovného revíru neboli pre zver nebezpečné alebo neprekonateľné prekážky, ktoré zabraňujú zveri vo
voľnom pohybe,
c) poľovné pozemky, z ktorých je poľovný revír uznaný, boli celé zahrnuté do niektorého poľovného revíru, ak tento
zákon neustanovuje inak.
Podľa § 3 ods. 3 zákona o poľovníctve, okresný úrad uzná za poľovný revír súvislé poľovné pozemky vlastníka
alebo viacerých vlastníkov, ktoré spĺňajú podmienky podľa odsekov 1 a 2 a dosahujú výmeru najmenej
a) 1 000 ha v poľovných oblastiach s chovom malej zveri a srnčej zveri,
b) 2 000 ha v poľovných oblastiach s chovom jelenej zveri.
Podľa § 3 ods. 4 zákona o poľovníctve, pri uznávaní poľovného revíru vykoná orgán štátnej správy poľovníctva
obhliadku navrhovaných hraníc poľovného revíru a v prípade potreby vykoná zaokrúhlenie jeho hraníc tak, aby
poľovný revír zodpovedal podmienkam riadneho poľovníckeho hospodárenia.
V zmysle ust. § 7 ods.1 cit. zákona o poľovníctve Samostatnou bažantnicou na účely tohto zákona je poľovný revír
uznaný podľa odseku 2.
Podľa odseku 2 Okresný úrad uzná za samostatnú bažantnicu poľovné pozemky vlastníka, ak všetky tieto pozemky
sú súvislé a vytvárajú spolu výnimočne vhodné podmienky na intenzívny chov bažantej zveri, na ich ploche sa
nachádza najmenej 50 ha lesa, remízok alebo trstín a sú v nich dostatočné potravinové zdroje a vodné zdroje, pričom
sa vyžaduje, aby ich celková výmera dosahovala aspoň 250 ha, ak ju žiadateľ vybuduje podľa projektu podľa odseku
4.
Podľa odseku 4 pred uznaním samostatnej bažantnice Okresný úrad Levice posúdi projekt chovu zveri a výstavby
potrebných zariadení v bažantnici spolu so štúdiou o vhodnosti prírodných podmienok a iných podmienok na
intenzívny chov bažantej zveri.
Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor, ktorý je príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva a
poľovníctva listom číslo OU-LV-PLO2-2020/014177 zo dňa 07.09.2021 v zmysle § 7 ods. 4 zákona o poľovníctve v
súlade s ust. § 30 ods. 6 zákona o poľovníctve schválil projekt Samostatnej bažantnice Lyska Beša, ktorý vypracoval
Ing. Marek Šebík. Z uvedeného projektu a na základe tvaromiestnej obhliadky pracovníkmi tunajšieho odboru za
účasti vlastníkov poľovných pozemkov, bolo preukázané, že sú tu vhodné prírodné podmienky na intenzívny chov
bažantej zveri.
Ing. Marek Šebík je zapísaný v evidencii odborne spôsobilých osôb na vypracovanie výhľadového plánu
poľovníckeho hospodárenia na Okresnom úrade Nové Zámky, pozemkovom a lesnom odbore pod číslom OU-NZPLO-P/2014/00209-2/LF zo dňa 27.02.2014.
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Podľa § 21 ods. 4 vyhlášky č. 344/2009 Z.z. (ďalej len „vyhláška“), ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení
neskorších predpisov, osoba odborne spôsobilá na vypracovanie výhľadového plánu poľovníckeho hospodárenia je
zároveň odborne spôsobilá na vypracovanie projektu podľa § 3 vyhlášky.
Odsek 5 K žiadosti o uznanie samostatnej bažantnice žiadateľ okrem dokladov potrebných k žiadosti o uznanie
poľovného revíru podľa § 4 ods. 4 predloží projekt podľa odseku 4 a posudok regionálnej a veterinárnej a
potravinovej správy.
Súčasťou spisovej dokumentácie je záväzný posudok Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Levice č.
34/2020/8 zo dňa 05.10.2020, ktorý s realizáciou projektu Samostatná bažantnica Lyska Beša súhlasí. Zároveň
bolo doložené aj vyjadrenie Okresného úradu Levice, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-LVOSZP-2020/014427-006 a OU-NZ-OSZP-2020/017583, s navrhovanou samostatnou bažantnicou súhlasia.
Odsek 7 Projekt podľa odseku 4 vypracúva fyzická osoba, ktorá preukáže na túto činnosť odbornú spôsobilosť, alebo
právnická osoba, ktorá preukáže, že zamestnáva takú fyzickú osobu.
Odsek 8 pred vydaním rozhodnutia o uznaní samostatnej bažantnice okresný úrad vykoná tvaromiestnu obhliadku
za účasti vlastníkov poľovných pozemkov z ktorých má byť bažantnica uznaná.
Dňa 17.02.2021 vykonal OU-LV-PLO obhliadku navrhovanej hranice Samostatnej bažantnice Lyska Beša, pričom
bolo zistené, že navrhovaná hranica je v teréne zreteľná, je prírodná a identifikovateľná. A v tomto poľovnom revíri
sú vytvorené vhodné podmienky na intenzívny chov bažantej zveri. Poľovný revír je situovaný v srnčej poľovnej
oblasti S XIV Pohronie.
Podľa § 3 ods. 6 zákona o poľovníctve za splnenie podmienok na riadne poľovnícke hospodárenie sa na účely zákona
o poľovníctve považuje splnenie podmienok podľa odsekov 1 až 3 zákona o poľovníctve.
Samostatnej bažantnice Lyska Beša s celkovou výmerou 1428,3284 ha, v poľovnej oblasti s chovom srnčej zveri
(poľovná oblasť S XIV Pohronie) a s určenou hranicou poľovného revíru (popis hranice je uvedený vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia a hranica je graficky vyznačená v mape v prílohe tohto rozhodnutia), spĺňa podmienky § 3
ods. 1, 2, 3, 6, zákona o poľovníctve.
Podľa § 4 ods. 5 zákona o poľovníctve, v rozhodnutí o uznaní poľovného revíru okresný úrad uvedie názov
poľovného revíru, celkovú novú výmeru poľovného revíru a jej členenie podľa skupín vlastníctva, druhu pozemkov,
výmery a opis hraníc. Prílohou rozhodnutia je mapa poľovného revíru vo formáte A3.
Podľa § 79 ods. 3 zákona o poľovníctve, ak je v konaní podľa zákona o poľovníctve viac ako 20 účastníkov konania
alebo zúčastnených osôb, oznámenia, rozhodnutia a iné písomnosti sa im doručujú verejnou vyhláškou.
Konajúci správny orgán sa podrobne oboznámil so spisovým materiálom, s problematikou súvisiacou so zmenou
hraníc poľovného revíru a následným uznaním poľovného revíru v nadväznosti na platnosť zákona o poľovníctve,
preveril vlastnícke vzťahy s dôrazom na právo poľovníctva, ktoré patrí vlastníkom poľovných pozemkov, s
výmerami poľovných pozemkov podľa vlastníckych vzťahov uvedenými vo výrokovej časti tohto rozhodnutia,
predloženými písomnými podkladmi, so súvislosťou poľovných pozemkov, so zreteľnosťou hraníc poľovného revíru
v teréne, so zaradením predmetného poľovného revíru do kvalitatívnej triedy v zmysle § 8 zákona o poľovníctve
a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 344/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve, v znení
neskorších predpisov.
Za rozhodnutie o uznaní poľovného revíru bol v zmysle § 8 zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch,
v znení neskorších predpisov podľa položky 39 a) Sadzobníka k tomuto zákonu vyrubený správny poplatok v sume
200,- € (slovom dvesto eur), ktorý žiadateľ zaplatil pri podaní žiadosti.
Účastníci predmetného správneho konania mali možnosť nahliadnuť do spisového materiálu a byť oboznámení so
všetkými podkladovými materiálmi v predmete veci konania pred vydaním rozhodnutia, mohli sa pred vydaním
rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
Podľa § 79 ods. 3 zákona o poľovníctve, ak je v konaní podľa zákona o poľovníctve viac ako 20 účastníkov konania
alebo zúčastnených osôb, oznámenia, rozhodnutia a iné písomnosti sa im doručujú verejnou vyhláškou.
V zmysle § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v súlade s ust. § 79
ods. 3 zákona o poľovníctve, použije OU-LV-PLO na doručenie tejto písomnosti aj verejnú vyhlášku.
Z vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že nie všetci možní účastníci konania sú konajúcemu orgánu známi. OULV-PLO preto použije na doručenie tejto písomnosti verejnú vyhlášku v zmysle § 76 ods. 3 zákona o poľovníctve
a podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, pričom doručenie sa
vykoná v súlade s § 26 ods. 2 zákona č. 71/1977 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov tak, že sa vyvesí
po dobu 15 dní na úradnej tabuli OU-LV-PLO. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. OU-LV-PLO súčasne
zverejní túto písomnosť i iným spôsobom v mieste obvyklým a to v obci podľa dotknutého katastrálneho územia.
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Z týchto dôvodov OU-LV-PLO žiada dotknuté obce o zverejnenie predmetnej písomnosti spôsobom v mieste
obvyklým a následne o zaslanie potvrdenia o zverejnení tohto oznámenia.
Na základe podania, zistených skutočností a vyjadrení účastníkov konania, po presnom a úplnom zistení skutočného
stavu veci OU-LV-PLO rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní, odo dňa jeho doručenia,
na Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č.
99/1963 Zb. občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný
prostriedok.
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