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OKRESXÝ ÚnaD VRANOV NAD TOPLOU
pozemkorý a lesný odbor

Námestie 5,093 01 Vranov nad Topťou

podťa rozdeťovníka

oo

Oo

váš list číslo/zo dňa

Vec
Oznámenie o zániku rozhodnutia OU-VT-PLO-201 8/006170-07

okresný úrad Vranov nad Topl'ou, pozemkový a lesný odbor (ďalej len správny orgán)

ako príslušny organ štátnej správy na úseku pol'ovníctvá v zmysle § 74 ods. 1 písm. c) zákona

ě, 27412009 Z. z. o poťovníctve a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorŠÍch

predpisov (ďalej len,,zákon opoťovníctve") vspojitosti s § 2 a § 9 zákonač. I80l20I3 Z.z.
L organizacií miestnej štátnej správy ao zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s ust. §

+6 iákonač.71l1967 Zb. o správnom konaní v zneni neskorších predpisoV (ďalej len ,,správny
poriadok")

Vám t|mto oznamuje, že rozhodnutie tunajšieho úradu Č. OU-VT-PLO-
2018l006t70-0j, zo dĎa23.05.2018 , ktorým poveril SESO - spol sr.o. Vranov nad Topfou,

zabezpečením ochrany poťovníctva astarostlivosti o zver podfa § 24 ods. 1 a § 26 zákOna

o poťóvníctve v uznanom pofovnom revíri Lysá hora, zaniklo dnešným dňom t.j. 03.06.2019.

Dňa 03.06.2019 tunajší úrad zaevidoval zmluvu o užívaní pofovného revíru Lysá hora

pre SESo - spol s r.o. Vranov nad Topťou. Zároveň, v tento deň, bol vymenovaný v Pofovnom
ievíri Lysá hóra, poťovnícky hospodár. Týmto, v zmysle výrokovej časti rozhodnutia OU-VT-
PL0-201 8/006170-07 uvedené rozhodnuti e zaniká.

Vzhfadom na skutočnosť, že v predmetnom konaní je viac ako 20 Účastníkov konania,

toto oznámenie sa v súlade s ust. § 79 ods. 3 zákona o poťovníctve doruČuje verejnou vYhláŠkou

( § 26 správneho poriadku).

Naše číslo
oU-VT_PLo-20 l 9/005323 -

03

Vybavuje/linka
Ing. Jozef Kulan

05,7l32l5725

Vranov nad Topl'ou
03.06.20l9

Doručí sa - verejnou vyhláškou:
1, Vlastníci poťovných pozemkov v uznanom pofovnom revíri Lysá hora

z, sp,so _ spol. s r.o., Ýrurrou nad Topťou, Budovatelská29,093 01 Vranov nad ToPťou

Kópia na vedomie:
1, Obvodná poťovnícka komora Vranov
2, Regionálna veterináma a potravinová
nad Topťou

rVT, Kalinčiakova 87116,093 01 Vranov nad Topťou
správa Vranov rýT., Kalinčiakova 879, 093 01Vranov
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