OKRESNÝ ÚRAD LEVICE
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR
Dopravná 14, 934 03 Levice

Naše číslo
OU-LV-PLO-2019/002822-16

Levice
04.03.2019

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-LV-PLO“), ako príslušný
orgán štátnej správy poľovníctva podľa § 71 ods. 2 písm. c) a § 74 ods. 1 písm. a) zákona č. 274/2009
Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o poľovníctve“) na základe žiadosti o odčlenenie poľovných pozemkov a uznanie poľovného
revíru Selonka Dolné Semerovce zo dňa 08.10.2013 doručenú od Ing. Július Gyönyör, Chorvatice 79,
935 84 Tupá a Ján Baláž, Medvecké 52, 935 69 Tekovské Lužany ako vlastníkov a splnomocnencov
vlastníkov dotknutých poľovných pozemkov vydáva podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) toto
rozhodnutie:
OU-LV-PLO podľa § 4 ods. 1 až ods. 5 zákona o poľovníctve uznáva poľovný revír Selonka
Dolné Semerovce o celkovej výmere 1 209,65 ha, z toho poľnohospodárska pôda 1 003,48 ha, lesná
pôda 178,01 ha, vodná plocha 6,26 ha a ostatná plocha 21,9 ha.
Členenie poľovných pozemkov podľa skupín vlastníctva je nasledovné.
Druh vlastníctva
Výmera
Zastúpenie
Súkromní vlastníci
846,68 ha
69,99 %
Lesy SR, š.p.
87,35 ha
7,22 %
Vlastníctvo obce
26,71 ha
2,21 %
Cirkevné
38,97 ha
3,22 %
SPF vo vlastníctve SR
17,03 ha
1,41 %
SPF – neznámi vlastníci
143,05 ha
11,83 %
Pozemkové spoločenstvá
49,86 ha
4,12 %
Poľovné pozemky sú určené v rozhodnutí OU-LV-PLO číslo OU-LV-PLO/2014/009272-4 zo
dňa 10.10.2014, ktoré rozhodnutím číslo OU-NR-OOP4-2015/007413 zo dňa 10.03.2015 potvrdil
Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov.
Opis hraníc poľovného revíru Selonka Dolné Semerovce je nasledovný:
Východiskový bod je most na potoku Štiavnica na štátnej ceste E77 pri obci Tupá, odtiaľ po
prúde toku potoka až po most pod osadou Nový dvor, odtiaľ asfaltovou cestou na cestu 3. Triedy č.
066003 pod osadou Nový dvor po ceste v smere na osadu Lucina až po les Orhegy, kde sa odbočuje
vľavo na poľnú cestu okrajom lesa, kde sa napája na medzu, ktorou sa rozumie katastrálna hranica
obce Dolné Semerovce a Vyškovce nad Ipľom a od tohto miesta sa pokračuje smerom na východ až po
parcelu registra „E“ s číslom 3698/12 v katastrálnom území Vyškovce nad Ipľom a pokračuje okrajom
parcely v smere na juh na okraj lesa Kišvermek, kde pokračuje okrajom lesa poľnou cestou v smere na
osadu Szellovár až po hranicu katastrálneho územia Sazdice, a odtiaľ katastrálnou hranicou smerom na
sever až po okraj lesa Kišvermek a pokračuje krajom lesa katastrálnou hranicou na bod Trojchotár, kde
sa spája hranica katastrálnych území Sazdice, Demandice a Dolné Semerovce. Ďalej pokračuje
katastrálnou hranicou medzi obcami Demandice a Dolné Semerovce, ktorá je identifikovateľná

v teréne medzou, pokračuje sa v smere na sever cez hlavnú cestu č. 75 až po katastrálnu hranicu obce
Horné Semerovce, kde pokračuje okrajom parcely registra „C“ s číslom 677 v katastrálnom území
Horné Semerovce po poľnú cestu a touto cestou v smere na juhovýchod až po medzu a jej okrajom
ďalej až po hranicu parcely registra „E“ v katastrálnom území Horné Semerovce s číslom 677/2, ďalej
okrajom lesa katastrálnou hranicou Horné Semerovce a Dolné Semerovce po oplotenie veľkochovu
ošípaných a vonkajším okrajom hranice oplotenia až po prístupovú cestu k tomuto veľkochovu
ošípaných a touto cestou až po hlavnú cestu č. 75, kde hranica pokračuje v smere na Šahy až po osadu
Lucina, kde sa napája na cestu E77 a touto cestou pokračuje až k východiskovému bodu.
Prílohou 2 tohto rozhodnutia je mapa poľovného revíru Selonka Dolné Semerovce vo formáte A3.
Odôvodnenie
OU-LV-PLO obdržal od splnomocnencov vlastníkov poľovných pozemkov žiadosť
o odčlenenie sa od poľovných pozemkov a uznanie poľovného revíru Selonka Dolné Semerovce,
doručenú na tunajší správny orgán dňa 21.11.2018 s prílohami: správny poplatok v kolkových
známkach v hodnote 100,-€, údaje dotknutých poľovných pozemkov (s výpismi z katastra
nehnuteľností a súpisom parciel ako súčasťou spisovej dokumentácie), grafickú identifikáciu
poľovných pozemkov spolu s mapovým zákresom navrhovaných hraníc poľovného revíru na mape,
opis hraníc navrhovaného poľovného revíru, notársku zápisnicu č. N 58/2016, Nz 7983/2016, NCRls
8231/2016 napísanú JUDr. Mariánom Jurinom zo dňa 07.03.2016, prijatú nadpolovičnou väčšinou
vlastníkov poľovných pozemkov uvedeného poľovného revíru kde z 74,0729 % vlastníkov a ich
oprávnených zástupcov zapísaných v listine prítomných za odčlenenie pozemkov z poľovného revíru
Trojchotár Dolné Semerovce a uznanie poľovného revíru Selonka jednohlasne hlasovali všetci
prítomní vlastníci a ich oprávnený zástupcovia zapísaní v listine prítomných.
OU-LV-PLO pri preskúmaní a posúdení predložených podkladov konštatuje, že žiadosť
obsahuje všetky náležitosti podľa § 4 ods. 4 zákona o poľovníctve.
OU-LV-PLO vychádzajúc z rozhodnutia Okresného úradu Nitra, odboru opravných
prostriedkov číslo OU-NR-OOP4-2015/007413 zo dňa 10.03.2015, ktorý potvrdil rozhodnutie OULV-PLO číslo OU-LV-PLO/2014/009272-4 zo dňa 10.10.2014, konštatuje že sa jedná o poľovné
pozemky s parcelnými číslami uvedenými v prílohe 1 o celkovej výmere 1 209,65 ha, z toho
poľnohospodárska pôda 1 003,48 ha, lesná pôda 178,01 ha, vodná plocha 6,26 ha a ostatná plocha 21,9
ha, určené na uznanie poľovného revíru Selonka Dolné Semerovce.
Žiadosť o zmenu hraníc poľovného revíru podali splnomocnený zástupcovia zvolení na
zhromaždení vlastníkov dotknutých poľovných pozemkov, zastupujúci vlastníkov, ktorí prejavili
záujem o vytvorenie - uznanie poľovného revíru Selonka Dolné Semerovce.
Podľa § 4 ods. 1 zákona o poľovníctve žiadosť o uznanie poľovného revíru môže podať
vlastník alebo vlastníci poľovného pozemku, z ktorého má byť poľovný revír uznaný na príslušný
okresný úrad.
Podľa § 4 ods. 2 zákona o poľovníctve na podanie návrhu na uznanie spoločného poľovného
revíru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov poľovných pozemkov počítaný
podľa výmery poľovných pozemkov, z ktorých má byť poľovný revír uznaný.
Podľa § 4 ods. 4 zákona o poľovníctve žiadosť o uznanie poľovného revíru obsahuje:
a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, bydlisko a
dátum narodenia fyzickej osoby alebo vlastníkov poľovných pozemkov, na ktorých žiadosť sa
poľovný revír uznáva,
b) doklad o vlastníctve k poľovným pozemkom, z ktorých má byť poľovný revír uznaný,
c) grafickú identifikáciu poľovných pozemkov a mapový zákres navrhovaných hraníc poľovného
revíru na katastrálnej mape v mierke 1: 2880 alebo 1: 2000 a na mape poľovného revíru vo formáte
A3,
d) opis hraníc navrhovaného poľovného revíru,
e) notársku zápisnicu, ktorou bolo osvedčené zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov a ktorá
obsahuje uznesenie o schválení žiadosti na uznanie poľovného revíru prijaté nadpolovičnou väčšinou
vlastníkov poľovných pozemkov, počítaných podľa výmery poľovných pozemkov, z ktorých má byť

poľovný revír uznaný; notárska zápisnica sa nevyžaduje, ak je vlastníkom poľovných pozemkov
jediná osoba.
Žiadatelia splnili podmienky podľa § 4 ods. 4 zákona o poľovníctve, nakoľko predložili všetky
predpísané náležitosti, ktoré sú súčasťou spisového materiálu vedenom na tunajšom úrade.
Podľa § 3 ods. 1 zákona o poľovníctve, pri uznávaní alebo zmene hraníc poľovného revíru
okresný úrad prednostne prihliada na životné potreby zveri tak, aby zver v poľovnom revíri mala:
a) primerané zdroje prirodzenej potravy a vody,
b) zaručené podmienky prirodzeného rozmnožovania a vývoja,
c) vytvorené podmienky na prirodzený pohyb, úkryt a pokoj.
Podľa § 3 ods. 2 zákona o poľovníctve, hranice poľovného revíru musia byť v teréne zreteľné
tak, aby:
a) ak je to možné, sa kryli s prírodnými hranicami alebo v prírode zreteľnými hranicami,
b) súčasťou poľovného revíru neboli pre zver nebezpečné alebo neprekonateľné prekážky, ktoré
zabraňujú zveri vo voľnom pohybe,
c) poľovné pozemky, z ktorých je poľovný revír uznaný, boli celé zahrnuté do niektorého poľovného
revíru, ak tento zákon neustanovuje inak.
Podľa § 3 ods. 3 zákona o poľovníctve, okresný úrad uzná za poľovný revír súvislé poľovné
pozemky vlastníka alebo viacerých vlastníkov, ktoré spĺňajú podmienky podľa odsekov 1 a 2 a
dosahujú výmeru najmenej:
a) 1 000 ha v poľovných oblastiach s chovom malej zveri a srnčej zveri,
b) 2 000 ha v poľovných oblastiach s chovom jelenej zveri.
Podľa § 3 ods. 4 zákona o poľovníctve, pri uznávaní poľovného revíru vykoná orgán štátnej
správy poľovníctva obhliadku navrhovaných hraníc poľovného revíru a v prípade potreby vykoná
zaokrúhlenie jeho hraníc tak, aby poľovný revír zodpovedal podmienkam riadneho poľovníckeho
hospodárenia.
Dňa 14.01.2019 vykonal OU-LV-PLO tvaromiestnu obhliadku navrhovaného priebehu hraníc
poľovného revíru Selonka Dolné Semerovce, pričom bolo zistené, že navrhovaná hranica je v teréne
zreteľná, je prírodná a identifikovateľná. Poľovný revír je situovaný v srnčej poľovnej oblasti S XIV
Pohronie.
Podľa § 3 ods. 6 zákona o poľovníctve za splnenie podmienok na riadne poľovnícke
hospodárenie sa na účely zákona o poľovníctve považuje splnenie podmienok podľa odsekov 1 až 3
zákona o poľovníctve.
Vyčlenená plocha v poľovnej oblasti s chovom srnčej zveri (poľovná oblasť S XIV Pohronie)
a s určenou hranicou poľovného revíru (popis hranice je uvedený vo výrokovej časti tohto rozhodnutia
a hranica je graficky vyznačená v mape v prílohe tohto rozhodnutia), spĺňa podmienky § 3 ods. 1, 2, 3,
6, zákona o poľovníctve.
Podľa § 4 ods. 5 zákona o poľovníctve, v rozhodnutí o uznaní poľovného revíru okresný úrad
uvedie názov poľovného revíru, celkovú novú výmeru poľovného revíru a jej členenie podľa skupín
vlastníctva, druhu pozemkov, výmery a opis hraníc. Prílohou 2 rozhodnutia je mapa poľovného revíru
vo formáte A3.
Konajúci správny orgán sa podrobne oboznámil so spisovým materiálom, s problematikou
súvisiacou so zmenou hraníc poľovného revíru a následným uznaním poľovného revíru v nadväznosti
na platnosť zákona o poľovníctve, preveril vlastnícke vzťahy s dôrazom na právo poľovníctva, ktoré
patrí vlastníkom poľovných pozemkov, s výmerami poľovných pozemkov podľa vlastníckych vzťahov
uvedenými vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, predloženými písomnými podkladmi, so súvislosťou
poľovných pozemkov, so zreteľnosťou hraníc poľovného revíru v teréne.
Zaradenie predmetného poľovného revíru do kvalitatívnej triedy v zmysle § 8 zákona
o poľovníctve a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 344/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva

zákon o poľovníctve, v znení neskorších predpisov bude vykonané následne po nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia.
Za rozhodnutie o zmene hraníc uznaného poľovného revíru bol v zmysle § 8 zákona NR SR č.
145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov podľa položky 39 b) Sadzobníka
k tomuto zákonu vyrubený správny poplatok v sume 100,- € (slovom jednosto euro), ktorý žiadateľ
zaplatil pri podaní žiadosti.
Účastníci predmetného správneho konania mali možnosť nahliadnuť do spisového materiálu a
byť oboznámení so všetkými podkladovými materiálmi v predmete veci konania pred vydaním
rozhodnutia, mohli sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia,
prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
Z vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že nie všetci možní účastníci konania sú
konajúcemu orgánu známi. OU-LV-PLO preto doručí túto písomnosť verejnou vyhláškou v zmysle
ust. § 79 ods. 3 zákona o poľovníctve a podľa ust. § 26 ods. 1 správneho poriadku, pričom doručenie
vykonané v súlade s § 26 ods. 2 správneho poriadku sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli OULV-PLO a zverejní na webovej stránke Okresného úradu v Leviciach. Posledný deň tejto lehoty je
dňom doručenia. OU-LV-PLO súčasne zverejní túto písomnosť i iným spôsobom v mieste obvyklým
a to v obciach podľa dotknutých katastrálnych území.
Na základe podania, zistených skutočností a vyjadrení účastníkov konania, po presnom
a úplnom zistení skutočného stavu veci OU-LV-PLO rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní,
odo dňa jeho doručenia, na Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor. Toto rozhodnutie nie je
preskúmateľné súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších
predpisov, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

Ing. Miloš Mrkvica
vedúci odboru
Prílohy:
1.
2.

Zoznam parciel začlenených do poľovného revíru Selonka Dolné Semerovce
Mapa poľovného revíru Selonka Dolné Semerovce

Doručuje sa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ing. Július Gyönyör, Chorvatice 79, 935 84 Tupá
Ján Baláž, Medvecké 52, 935 41 Tekovské Lužany
Obec Dolné Semerovce - Obecný úrad 163, 935 85 Demandice
Obec Horné Semerovce - Obecný úrad 100, 935 84 Horné Semerovce
Obec Tupá - Obecný úrad 113, 935 84 Horné Semerovce
Obec Hrkovce - Obecný úrad 94, 936 01 Šahy
Obec Vyškovce nad Ipľom - Obecný úrad 132, 935 77 Vyškovce nad Ipľom

– verejná vyhláška
– verejná vyhláška
– verejná vyhláška
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– verejná vyhláška

