OKRESNÝ ÚRAD LEVICE
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR
Dopravná 14., 934 03 Levice
Naše číslo
OU-LV-PLO/2019/002822-10

Levice
28.01.2019

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-LV-PLO“), ako príslušný
orgán štátnej správy poľovníctva podľa § 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 zmenu hraníc poľovného revíru Trojchotár Dolné Semerovce
odčlenením dotknutých poľovných pozemkov z poľovného revíru Trojchotár Dolné Semerovce
a pričlenenie dotknutých poľovných pozemkov k poľovnému revíru Selonka Dolné Semerovce od Ing.
Júliusa Gyönyöra, Chorvatice č. 79, 935 84 Tupá, Jána Baláža, Medvecké č. 52, 935 69 Tekovské
Lužany ako splnomocnencov vlastníkov dotknutých poľovných pozemkov zo dňa 21.11.2018, 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 § 9 písm. a) a písm. c) a podľa § 10 ods. 2 a ods. 5 zákona o poľovníctve
mení hranice poľovného revíru Trojchotár Dolné Semerovce, uznaného rozhodnutím Lesného úradu
Levice č. 178/93 zo dňa 07.06.1994, ktoré bolo zmenené a hranice sú definované v rozhodnutí OULV-PLO-2016/005745-003 tak, že odčleňuje:
Poľovné pozemky 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, na základe žiadosti od
Ing. Júliusa Gyönyöra, Chorvatice 79,935 84 Tupá a Jána Baláža, Medvecké 52, 935 69
Tekovské Lužany podľa parciel uvedených v prílohe 2 tohto rozhodnutia.
Zmenený poľovný revír Trojchotár Dolné Semerovce má celkovú novú výmeru 3 271,9055
ha, z toho poľnohospodárska pôda 2 897,2683 ha, lesná pôda 327,2211 ha, vodná plocha 11,1019 ha
a ostatná plocha 36,3142 ha.
Opis hraníc poľovného revíru Trojchotár Dolné Semerovce je nasledovný:
Vychádzajúc zo severnej strany poľovného revíru z dvanástej hodiny v smere hodinových
ručičiek sa začína katastrálnou hranicou Demandice – Santovka stromoradím smerom ku potoku Búr,
ďalej po potoku južným smerom až po most pri osade Jaminy Ilava. Potom hlavnou cestou smerom na
Demandice až po most Potoka Studená Dolina, kde pokračuje katastrálnou hranicou Demandice –
Malinovec, potokom vyústením pri lese Ílegy, okrajom a medzou smerom po hranici medzi
katastrálnymi územiami Malinovec – Demandice smerom na Nový Svet stromoradím po okraji
parcely registra C s číslom 677 v katastrálnom území Horné Semerovce poľnou cestou – katastrálnou
hranicou obce Horné Semerovce, pokračuje katastrálnou hranicou Demandice – Dolné Semerovce,
ktorá je identifikovateľná v teréne medzou, cez hlavnú cestu č. 75, touto katastrálnou hranicou v smere
na juh až na bod Trojchotár, kde sa spája hranica katastrálnych území Sazdice, Demandice s Dolné
Semerovce. Tento bod je zároveň roh lesa Kišvermek. Ďalej pokračuje katastrálnou hranicou Dolné
Semerovce – Sazdice až po roh lesa Kišvermek, kde pokračuje katastrálnou hranicou Vyškovce nad
Ipľom – Sazdice na juh smerom na Szellovár. Ďalej medzou tvorenou stromoradím pri Bánovej studni
hranicou katastrálnych území Vyškovce nad Ipľom a Sazdice cez Nemecké zeme cez cestu III. triedy
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č. 5108 smerom na Veľkú lúku stredom parcely č. 1154/1 registra C v katastrálnom území Sazdice
smerom pozdĺž potoka Búr na sever – severozápad. Od potoka Búr vetrolamom k ceste II. triedy č.
564, ďalej katastrálnou hranicou Kubáňovo – Sazdice , lesnou cestou krajom Kvetnice, ďalej jarkom
až po spodný okraj lesa Kvetnica, následne na sever krajom porastu a poľa po cestu smerujúcu
k usadlosti Hlohový majer. Ďalej na severovýchod cez lesostep a najkratším priechodom vez les
Galagoňáš do pravého rohu lesa smerom na východ a krajom poľa (p. č. 2270) ponad Trojhrannou
parcelou po trigonometrický bod a hrebeňom Malej Mordy - červenou cestou a Vereščapášom (p. č.
2244) až po horný roh Studenej doliny. Ďalej cestou doprava (p.č. 2252) popri vetrolame až do rokliny
a po rokline doľava (p. č. 2246) smerom západ po spodný okraj pustatiny Pavla. Ďalej stromoradím
smerom na sever popri parcele č. 2250/1 a č. 2247 v registri C v katastrálnom území Sazdice, krajom
lesostepi a pozemkom obhospodarovaným PD Zbrojníky až po potok Jelšovka. Potom pokračuje
kanálom – potokom severným smerom na štátnu cestu cestou Zbrojníky – Demandice až na vrchol,
kde odbočí severozápadným smerom poľnou cestou po hrebeni a pokračuje katastrálnou hranicou
Hontianska Vrbica – Demandice a napája sa na východiskový bod.
Prílohou 1 tohto rozhodnutia je mapa poľovného revíru Trojchotár Dolné Semerovce vo formáte A3.
Odôvodnenie

Dňa 21.11.2018 OU-LV-PLO obdržal od Ing. Júliusa Gyönyöra, Chorvatice 79,935 84 Tupá a
Jána Baláža, Medvecké 52, 935 69 Tekovské Lužany ako splnomocnencov vlastníkov dotknutých
poľovných pozemkov, žiadosť o odčlenenie poľovných pozemkov z poľovného revíru Trojchotár
Dolné Semerovce a uznanie poľovného revíru Selonka Dolné Semerovce. Prílohou žiadosti boli údaje
dotknutých poľovných pozemkov, výpisy z katastra nehnuteľností, súpis parciel, grafická identifikácia
poľovných pozemkov spolu s mapovým zákresom navrhovaných hraníc poľovného revíru na mape,
opis hraníc navrhovaného poľovného revíru, notárska zápisnica č. N 279/2013, Nz 22349/2013,
NCRls 22800/2013 zo zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov konaného dňa 01.07.2013,
napísaná JUDr. Máriou Ivičičovou zo dňa 01.07.2013, obsahujúca uznesenie prijaté nadpolovičnou
väčšinou vlastníkov poľovných pozemkov uvedeného poľovného revíru, kde z 58,543% vlastníkov
a ich oprávnených zástupcov zapísaných v listine prítomných hlasovali všetci prítomní za odčlenenie
pozemkov z poľovného revíru Trojchotár Dolné Semerovce a uznanie poľovného revíru Selonka
Dolné Semerovce. Podľa položky číslo 39 písmena b) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení a doplnení neskorších predpisov bol prílohou žiadosti správny poplatok v hodnote
100,- € v kolkových známkach.
OU-LV-PLO pri preskúmaní a posúdení predložených podkladov konštatuje, že žiadosť
obsahuje všetky náležitosti podľa § 10 odsek 4 zákona o poľovníctve.

OU-LV-PLO pri preskúmaní a posúdení predložených podkladov, preverení predložených
dokladov o vlastníctve, ktoré sú súčasťou spisového materiálu a v katastrálnom portály úradu katastra
nehnuteľností zistil, že poľovné pozemky, ktoré Ing. Július Gyönyör, Chorvatice 79,935 84 Tupá a Ján
Baláž, Medvecké 52, 935 69 Tekovské Lužany ako splnomocnenci vlastníkov dotknutých poľovných
pozemkov žiadajú uznať za poľovný revír Selonka Dolné Semerovce sú súčasťou poľovného revíru
Trojchotár Dolné Semerovce, ide o poľovné pozemky uvedené v prílohe 2 o celkovej výmere
uvedených pozemkov je 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.
V zmysle § 18 správneho poriadku dňom 11.12.2018 bolo začaté správne konania v
predmetnej veci, čo bolo účastníkom správneho konania oznámené verejnou vyhláškou číslo OU-LVPLO/2018/016651-2 v súlade s § 79 odsek 3 zákona o poľovníctve, zároveň bolo účastníkom konania
oznámené, že v zmysle § 33 odsek 2 správneho poriadku sa so súvisiacim spisovým materiálom môžu
oboznámiť na OU-LV-PLO počas stránkových hodín v pondelok, utorok, štvrtok od 8,00 hodiny do
15,00 hodiny, v stredu od 8,00 hodiny do 17,00 hodiny a v piatok od 8,00 hodiny do 14,00 hodiny.
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Zároveň boli účastníci konania upozornení, že v predmetnej veci môžu zaslať svoje vyjadrenie, alebo
doplnenie, vyjadriť sa k podkladom k rozhodnutiu i k spôsobu jeho zisťovania, prípadne navrhnúť
jeho doplnenie v termíne do 15 dní od doručenia upovedomenia.
Poľovnícky revír Trojchotár Dolné Semerovce sa nachádza v srnčej poľovnej oblasti S XIV
Pohronie. Minimálna výmera pre uznanie poľovného revíru v poľovnej oblasti s chovom srnčej zveri
podľa § 3 odsek 3 zákona o poľovníctve je 1 000 ha. Celková nová výmera poľovného revíru
„Trojchotár“ Dolné Semerovce po vykonanej zmene je 3 271,9055 ha. OU-LV-PLO vykonal dňa
14.01.2019 obhliadku navrhovanej zmeny hraníc poľovného revíru Selonka Dolné Semerovce a zistil,
že po zmene hraníc v poľovnom revíri Trojchotár Dolné Semerovce by po odčlenení aj naďalej zostali
primerané zdroje prirodzenej potravy a vody, zaručené podmienky prirodzeného rozmnožovania a
vývoja, vytvorené podmienky na prirodzený pohyb, úkryt a pokoj a hranice poľovného revíru
zodpovedajú podmienkam ustanoveným v § 3 odsek 2 zákona o poľovníctve.
Na základe uvedených skutočností OU-LV-PLO konštatuje, že po vykonanej zmene
poľovného revíru Trojchotár Dolné Semerovce zostanú v tomto poľovnom revíri dodržané podmienky
podľa § 3 zákona o poľovníctve, tak ako to ukladá § 10 odsek 1 tohto zákona.
Podľa § 10 odsek 2 zákona o poľovníctve je na konanie o zmene hranice poľovného revíru
miestne príslušný okresný úrad, ktorý pôvodný poľovný revír uznal. Pôvodný poľovný revír
Trojchotár Dolné Semerovce bol uznaný rozhodnutím Lesného úradu Levice číslo 178/93 zo dňa
07.06.1994 ktorého hranice sú definované v rozhodnutí OU-LV-PLO-2016/005745-003 a OU-LVPLO je jeho právnym nástupcom podľa zákona číslo 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podľa § 10 odsek 4 zákona o poľovníctve žiadosť o zmenu hranice poľovného revíru obsahuje
údaje podľa § 4 odsek 4 okrem písmena b), kde sa vyžadujú údaje len o dotknutých poľovných
pozemkoch.
Na základe uvedených skutočností OU-LV-PLO rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie sa podľa s § 79 odsek 3 zákona o poľovníctve a podľa § 26 správneho
poriadku doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou.

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
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Prílohy:
1)Mapa poľovného revíru Selonka v mierke 1:2 880 s vyznačením hranice poľovného revíru
2)Súpis dotknutých poľovných pozemkov podľa katastrálnych území
Doručuje sa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ing. Július Gyönyör, Chorvatice 79, 935 84 Tupá
Poľovnícky spolok Búr, Jur nad Hronom 439, 935 57 Jur nad Hronom
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
– verejná vyhláška
– verejná vyhláška

______________________________________________________________________
Telefón
036/6357011

Fax
036/6305241

E-mail
opl.lv@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OU-LV-PLO/2019/002822-10
5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Vyplní Obec..................................................................... a po uplynutí doby vyvesenia zašle na
Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor, Dopravná č.14.,934 03 Levice

Obec .............................................................................. potvrdzuje, že písomnosť: Zmena hraníc
poľovného revíru Trojchotár Dolné Semerovce rozhodnutie č. OU-LV-PLO/2019/002822-10 zo dňa
28.01.2019 bola zverejnená ako verejná vyhláška, podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov, spôsobom v mieste obvyklým a vyvesená na úradnej tabuli k
nahliadnutiu pre účastníkov konania, na dobu 15 dní. Podľa ustanovení § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších prepisov, posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené od: ...........................

do: ...........................

V ..................................................., dňa ........................

pečiatka a podpis
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