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Vec
Upovedomenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Levice č.
OU-LV-PLO-2021/001319-014 zo dňa 12.03.2021 - doručenie verejnou vyhláškou.

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 odsek 2 písm. b) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej
štátnej správy a doplnení niektorých zákonov, v súlade s ust. §74 zákona číslo 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe odvolania Obce Jesenské zo dňa 25.03.2021, ktoré bolo správnemu
orgánu doručené dňa 29.03.2021 v zmysle § 56 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov

u p o v e d o m u j e

účastníkov konania o podaní odvolania voči rozhodnutiu Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Levice
č. OU-LV-PLO2-2021/002319-014 zo dňa 12.03.2021 o uznaní Samostatnej bažantnice Lyska Beša, ktoré bolo
doručované verejnou vyhláškou, podľa § 4 ods.1 až 5 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v znení neskorších
predpisov.
Súčasne vyzýva účastníkov konania, aby svoje stanovisko k predmetnému odvolaniu predložili tunajšiemu úradu
v termíne do 10.05.2021.

S obsahom odvolania sa môžu účastníci konania oboznámiť na OU-LV-PLO počas stránkových hodín v pondelok
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,
kancelária č. d. 215.

Je zrejmé, že nie všetci možní účastníci konania sú konajúcemu orgánu známi. Z tohto dôvodu použije OU-LV-
PLO na doručenie tejto písomnosti aj verejnú vyhlášku v zmysle § 26 odsek 1 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. § 79 odsek 3 zákona číslo 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom doručenie sa vykoná v súlade s § 26 odsek 2 zákona číslo 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-LVPLO súčasne zverejní túto písomnosť i iným spôsobom
v mieste obvyklým a to v obciach podľa dotknutého katastrálneho územia.
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.
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Ing. Miloš Mrkvica
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-LV-PLO2-2021/002319-023

Poľnohospodárske družstvo Beša, Beša 172, 935 36 Beša
Ladislav Schmidt, Tehla 116, 935 35 Tehla
Róbert Karika, Beša 130, 935 36 Beša
Poľovnícka spoločnosť Lyska Beša, Tehla 4, 935 35 Tehla
Obec Lula (OVM), Lula 55, 935 35 Tehla
Obec Horný Pial, Horný Pial 52, 935 37 Horný Pial
Obec Dolný Pial, Hlavná 34, 935 37 Dolný Pial
Obec Jesenské, okres Levice, Jesenské 28, 935 36 Jesenské
Obec Beša, okres Levice (OVM), Beša 306, 935 36 Beša
Obec Trávnica (OVM), Hlavná 37, 941 46 Trávnica
Okresný úrad Nové Zámky, Podzámska 0/25, 940 01 Nové Zámky 1
Obec Iňa, Iňa 27, 935 35 Iňa


