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Vec 
Oznámenie o zastavení konania, vo veci  uznania Samostatnej bažantnice Jasová  

- doručenie verejnou vyhláškou. 
 
 

      Okresnému úradu Nové Zámky, pozemkovému a lesnému odboru ako vecne a miestne 
príslušnému orgánu štátnej správy na úseku poľovníctva v zmysle § 71 ods. 2 písm. c/ zákona 
NR SR č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len zákon o poľovníctve), bolo dňa 31.07.2018 doručené podanie od 
vlastníkov spoločného poľovného revíru Jasová v zastúpení  splnomocnencom Ing. Ladislavom 
Borosom, bytom Čerešňová 15, 940 01 Nové Zámky, v poľovnom revíri Jasová (ďalej len 
žiadatelia) zo dňa 27.08.2018,  vo veci nazvané „späťvzatie žiadosti o uznanie Bažantnice“, v 
ktorom žiada správny orgán o zastavenie konania vo veci uznania poľovného revíru Samostatná 
bažantnica Jasová. 

V zmysle § 30 ods. 1, písm. b) v zmysle § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) správny orgán žiada účastníkov 
konania o písomné vyjadrenie sa k predmetnej žiadosti a vyjadrenie písomného súhlasu so späť 
vzatím návrhu a zastavením konania vo veci uznania Samostatnej bažantnice Jasová do 
desiatich pracovných dní od doručenia tejto výzvy na adresu Okresného úradu �ové 

Zámky, pozemkového a lesného odboru. 

 

Správny orgán pre úplnosť uvádza, že ak Vaše vyjadrenia nebudú správnemu orgánu 
doručené v stanovenej lehote, správny orgán bude mať za to, že s podaným návrhom na 
zastavenie konania vo veci uznania Samostatnej bažantnice Jasová súhlasíte.  
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Vzhľadom k tomu, že v konaní je viac ako 50 dotknutých fyzických a právnických osôb, 
účastníkov konania alebo zúčastnených osôb, doručuje sa toto oznámenie v zmysle § 67 ods. 2 
zákona o lesoch verejnou vyhláškou podľa § 26 zákona o správnom konaní. 
 
 
Rozdeľovník: 

1. Obec Jasová, Obecný úrad, 941 34 Jasová 303 – verejná vyhláška 
2. Obec Semerovo, Obecný úrad, 941 32 Semerovo 345 – verejná vyhláška 
3. Obec Kolta , Obecný úrad, 941 33 Kolta 1 – verejná vyhláška 

 
 
 
 
 
 
 

 
JUDr. Ladislav Černák 

vedúci odboru 
 
 
 
 
 
 


