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Vec
Upovedomenie o požiadaní predĺženia lehoty na vydanie rozhodnutia vo veci poverenie PO MIROM REV - § 49,
ods.2 SP

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor (ďalej len OÚ NMnV, PLO“), oznamuje v zmysle
§ 49, ods.2, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákona o Správnom
konaní“) vlastníkom poľovných pozemkov v poľovnom revíri Priepasné, že nemôže rozhodnúť v lehote, vo veci
poverenia Poľovníckej organizácie MIROM-REV, so sídlom Novomestská 14, Myjava, ochranou poľovníctva a
zabezpečením starostlivosti o zver podľa § 4 ods. 6 zákona č. 274/2009 Z.z o poľovníctve v platnom znení v
poľovnom revíri Priepasné (ďalej „vo veci poverenia PO MIROM-REV“) stanovenej do 31.1.2020 a požiadal
odvolací orgán Okresný úrad Trenčín /ďalej „OU TN, OOP“/ o predĺženie termínu na vydanie rozhodnutia. OÚ
NMnV, PLO, požiadal nadriadený správny orgán o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia, ktorá bola stanovená do
31.1.2020, nakoľko boli v priebehu mesiacov december - január podané námietky účastníkov konania so žiadosťou
o vylúčenie všetkých zamestnancov odboru vrátane vedúceho pracovníka v zmysle zákona o správnom konaní. Dňa
4.12.2020 pani Ing. Anna Dugová, bytom Priepasné 245, dňa 27.1.2020 pán Vladimír Blatniak, bytom Polianky 195.
Vo veci pani Anny Dugovej bolo OU TN, OOP, vydané rozhodnutie č.OU-TN-OOP4-2020/004783-004 o zamietnutí
podnetu o oznámení skutočností nasvedčujúcich vylúčenie vedúceho zamestnanca pre predpojatosť. V súlade s § 11
zákona o Správnom konaní, boli námietky oznámené nadriadenému správnemu orgánu. OÚ NMnV, PLO, môže v
konaní pokračovať až po oznámení výsledku preskúmania dôvodov na vylúčenie vedúceho zamestnanca a následne
po oznámení výsledku preskúmania dôvodov na vylúčenie všetkých zamestnancov odboru. Oznámenie má charakter
verejnej vyhlášky v zmysle § 26 zákona o správnom konaní a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
príslušných obecných úradov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Vyvesené :Zvesené :

Ing. Vladimír Knapec
vedúci odboru
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