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Vec
Oznámenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia o poverení poľ. organizácie v PR Priepasné
Verejná vyhláška

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, ( ďalej správny orgán) týmto oznamuje predĺženie
lehoty v zmysle § 49 ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, na vydanie
rozhodnutia v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 274/2009 Z. z o poľovníctve v platnom znení vo veci poverenia
Poľovníckej organizácie MIROM-REV ochranou poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver podľa § 24 ods.1
a § 26 zákona č. 274/2009 Z. z o poľovníctve v platnom znení v poľovnom revíri Priepasné (ďalej „vo veci poverenia
PO MIROM-REV“).

Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov (ďalej OU TN, OOP), vyhovel žiadosti správneho orgánu a
predĺžil lehotu na vydanie predmetného rozhodnutia do 30.9.2021 listom OU-TN-OOP4-2021/006929-006 zo dňa
30.6.2021.
Dôvodom žiadosti Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia sú zákonné
povinnosti podľa § 3 Správneho poriadku a opakovane podávané podnety vlastníkov pozemkov v PR Priepasné na
predpojatosť zamestnancov vrátane vedúceho odboru.
O poslednom oznámení žiadateľa, pána Jána Krásneho bytom Priepasné 125, o vylúčení zamestnanca - vedúceho
odboru Ing. Vladimíra Knapca - nadriadený správny orgán rozhodol 2.7.2021.
Prvostupňový správny orgán môže ďalej konať až po doriešení otázok možnej predpojatosti ostatných zamestnancov.

Toto oznámenie má charakter verejnej vyhlášky a bude vyvesené na úradnej tabuli správneho orgánu, na úradných
tabuliach príslušných obcí.
Taktiež na webovom sídle a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli správneho orgánu po dobu 15 dní.

Vyvesené :

Zvesené :

Ing. Vladimír Knapec
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vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-NM-PLO-2021/000530-169

Obec Priepasné, Priepasné 109, 906 15 Priepasné
Obec Polianka, Polianka 91, 907 01 Polianka
Obec Košariská, Košariská 78, 906 15 Košariská
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2


