pozemkový a lesný odbor
Mierová 4, 066 01 Humenné

Č.j.: OU-HE-PLO-2018/000389-SJ

V Humennom, dňa 01.07.2018

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy
na úseku poľovníctva (ďalej len „správny orgán“) podľa § 71 ods. 1 a 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“) v nadväznosti na
ustanovenie § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
rozhodol
takto:
podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „správny poriadok“)
zastavuje konanie
vo veci žiadosti vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Jedlina podľa
ustanovenia § 10 ods. 1 zákona o poľovníctve v nadväznosti na § 9 písm. b) zákona
o poľovníctve zo dňa 01.07.2013, ktorá bola správnemu orgánu doručená dňa 09.07.2013
o zmenu hraníc uznaného poľovného revíru Jedlina, uvedení v Notárskej zápisnici N 71/2012,
Nz 24100/2012, NCRIs 24655/2012, zo dňa 03.07.2012:
1. Barnová Alžbeta, MUDr., Jasenovska 1132/37, Humenné,
2. Basarab Igor, Duchnovičova 473/3, Medzilaborce,
3. Bober Dušan, Komenského 664/25, Medzilaborce,
4. Bomberovič Vasiľ, Mgr., Palota 42,
5. Bomberovič Ladislav, Palota 30,
6. Bomberovičová Viera, JUDr., Rezedová 4, Bratislava,
7. Burcinová Helena, Palota 52,
8. Čekan Emil, Palota 69,
9. Čekan Ivan, Palota 26,
10. Čekanová Helena, Laborecká 1892/51, Humenné,
11. Čerevka Vasiľ, Palota 77,
12. Dančo Andrej, Tyršova 14, Humenné,
13. Dribňáková Helena, Kpt. Nálepku 440, Medzilaborce,
14. Durňak Mikuláš, Palota 13,
15. Durňak Milan, Palota 97,
16. Durňaková Mária, Palota 97,
17. Figliar Ladislav, Laborecká 60, Humenné,
18. Figliar Milan, Štefánikova 70/21, Tatranská Štrba,
19. Gondorová Júlia, Švermova 193/22, Medzilaborce,
20. Hribová Anna, SNP 2509/28, Humenné,
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21. Hricko Andrej, Palota 53,
22. Hučko Jozef, Mgr., Poľná 789/25, Medzilaborce,
23. Hučko Miroslav, Vydraň 130,
24. Hučko Vasiľ, Palota 84,
25. Kocan Pavel, Palota 9,
26. Kocanová Alžbeta, Palota 9,
27. Kuľus Pavol, Kpt.Nálepku 435, Medzilaborce,
28. Kušnír Miron, Ing., Komenského 659/13, Medzilaborce,
29. Lučko Miron, Dukelských hrdinov 271/15, Medzilaborce,
30. Lučko Vladimír, Kpt. Nálepku 441/20, Medzilaborce,
31. Lučková Silvia, Gen. Svobodu 128/13, Medzilaborce,
32. Lučková Tatiana, Gen. Svobodu 128/13, Medzilaborce,
33. Marcišinová Helena, Palota 40,
34. Marko Andrej, Palota 20,
35. Marko Jozef, Laborecká 1897/60, Humenné,
36. Medviď Igor, Ševčenkova 50/50, Medzilaborce,
37. Medviď Ivan, M. Nešpora 23, Prešov,
38. Medviď Ivan, Ing., Matúškova 6, Košice,
39. Medviď Jozef, Ing., Fábryho 40, Košice,
40. Medviď Ľubomír, Komenského 125/7, Medzilaborce,
41. Medviďová Mária, Palota 1,
42. Migasová Mária, MUDR., Dobrianskeho 59/15, Medzilaborce,
43. Nestor Andrej, Palota 36,
44. Nestor Ján, Ing., Poľná 804/40, Medzilaborce,
45. Nestor Vladimír, Ing., Sokolovská 16, Košice,
46. Onuferová Mária, Komenského 659/19, Medzilaborce,
47. Paradová Mária, Tyršova 1707/2, Humenné,
48. Pavlíková Irena, Palota 100,
49. Pirník Ján, Palota 50,
50. Pirník Ladislav, Palota 50,
51. Rimová Helena, Májová 744/30, Medzilaborce,
52. Smetanová Helena, Kpt. Nálepku 409/85, Medzilaborce,
53. Sotáková Mária, Komenského 664/25, Medzilaborce,
54. Surgentová Helena, Palota 14,
55. Sušková Anna, Palota 3,
56. Žolna Jaroslav, Ing., Puškinova 1731/2, Humenné,
57. Žolna Milan, Palota 95,
58. Žolna Miroslav, Ing., Kpt. Nálepku 419/105, Medzilaborce,
59. Obec Palota, 067 51 Palota,
v zastúpení zvolenými splnomocnencami podľa § 5 ods. 7 zákona a o poľovníctve Mgr.
Vasiľom Bomberovičom, bytom Palota 42, Mgr. Jozefom Hučkom, bytom Poľná 789/25
Medzilaborce a Ľubomírom Medviďom, bytom Komenského 125 Medzilaborce (ďalej len
„splnomocnení zástupcovia“). Vlastníci poľovných pozemkov v revíri Jedlina na základe
výzvy správneho orgánu číslo OU-HE-PLO-2017/000289-2 zo dňa 10.04.2017 v určenej 90
dňovej lehote, neodstránili nedostatky svojho podania a boli o možnosti zastavenia konania
poučení v prípade, že v určenej lehote nebudú odstránené nedostatky podania.
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Odôvodnenie
Na bývalý Obvodný lesný úrad v Humennom (terajší Okresný úrad Humenné,
pozemkový a lesný odbor) bola dňa 09.07.2013 doručená žiadosť vlastníkov pôdy v obci
Palota v katastrálnom území (ďalej len „k.ú.“) Palota a obec Palota zo dňa 01.07.2013
o zmenu hraníc Poľovného revíru Jedlina v k.ú. Palota, ktorá bola podaná Ľubomírom
Medviďom za vlastníkov pôdy v k.ú. Palota a obce Palota. Prílohou žiadosti bola mapa zmeny
hraníc v revíri, súhlas užívateľa revíru Danova, notárska zápisnica o priebehu zhromaždenia
vlastníkov dotknutých poľovných pozemkov a správny poplatok vo výške 66,-€.
Správny orgán listom číslo 01/2013/00073-Dk oznámil účastníkom konania
o pokračovaní v konaní o zmene hraníc poľovného revíru Jedlina v k.ú. Palota, zároveň podľa
§ 33 ods. 2 správneho poriadku oznámil účastníkom konania a zúčastneným osobám, že majú
možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť
jeho doplnenie pred vydaním rozhodnutia. Predmetným listom správny orgán vyzval
žiadateľa aby svoje podanie zo dňa 01.07.2013 vo veci zmeny hraníc poľovného revíru
Jedlina doplnil v lehote 30 dní od doručenia predmetnej výzvy predložením požadovaných
náležitostí nasledovne:
„1) v čase platnosti zmlúv, ak so zmenou súhlasia užívatelia dotknutých poľovných
revírov a vlastníci dotknutých poľovných pozemkov § 2 písmena u, zákona o poľovníctve,
vlastníkmi spoločného poľovného revíru všetci majitelia poľovných pozemkov je uznaný
samostatný poľovný revír,
2) žiadosť o zmenu hraníc PR musí obsahovať údaje poľa § 4 ods. 4, okrem písmena
b) zákona o poľovníctve.“
Správny orgán rozhodnutím číslo 2013/0073-3-Dk zo dňa 29.11.2013 podľa § 30 ods.
1 písm. d) správneho poriadku zastavil konanie vo veci zmeny hraníc poľovného revíru
Jedlina v k.ú. Palota z dôvodu, že žiadateľ na základe výzvy číslo 01/2013/00073-Dk zo dňa
23.09.2013 správneho orgánu v 30 dňovej lehote nepredložil požadované náležitosti a tým
neodstránil nedostatky svojho podania.
Dňa 21.02.2014 bolo obcou Palota a vlastníkmi pôdy v k.ú. Palota v zastúpení
Ľubomírom Medviďom na správny orgán doručené odvolanie v plnom rozsahu voči
rozhodnutiu číslo 2013/0073-3-Dk zo dňa 29.11.2013. Po preskúmaní predmetného odvolania
Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov rozhodnutím číslo OU-PO-OOP42014/030637-FIL zo dňa 10.09.2014 podľa § 59 ods. 3 správneho poriadku zrušil rozhodnutie
číslo 2013/0073-3-Dk zo dňa 29.11.2013 a vec vrátil správnemu orgánu, ktorý ho vydal, na
nové prejednanie a rozhodnutie.
Nakoľko pri podaní žiadosti bol zaplatený správny poplatok iba vo výške 66,-€
a zmena hraníc poľovného revíru je podľa § 2 a Položky 39 b zákona NR SR č. 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov spoplatnená sumou 100,-€, správny
orgán vyzval listom číslo OU-HE-PLO-2014/004298-1 zo dňa 01.12.2014 žiadateľa
o doplatenie správneho poplatku v lehote 15 dní od doručenia predmetnej výzvy. Po jeho
doplatení správny orgán pokračoval v konaní podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku, čo
oznámil účastníkom konania a pretože podanie nemalo predpísané náležitosti § 4, 9, 10
zákona o poľovníctve, správny orgán listom číslo OU-HE-PLO-2014/004298-4-To zo dňa
15.12.2014 vyzval žiadateľa podľa § 19 ods. 2 správneho poriadku o doplnenie podania v 20
dňovej lehote a zároveň bol žiadateľ poučený o možnosti zastavenia konania v prípade, že
v určenej lehote nebudú odstránené nedostatky podania. Zároveň správny orgán prerušil
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konanie rozhodnutím číslo OU-HE-PLO-2014/04298-5-To zo dňa 15.12.2014 do doby, kým
nepominú prekážky, pre ktoré bolo konanie prerušené.
Správny orgán v liste číslo OU-HE-PLO-2014/004298-4-To upozornil na vady
podania a vyzval žiadateľa o ich odstránenie a predloženie požadovaných náležitostí takto:
„Podľa § 10 ods. 1 zákona o poľovníctve žiadosť o zmenu hranice Poľovného revíru
Jedlina podľa § 9 zákona o poľovníctve podávajú vlastníci spoločného poľovného revíru
Jedlina, tak, aby v doterajšom poľovnom revíri po navrhnutej zmene poľovného revíru, zostali
dodržané podmienky podľa § 3 ods. 1, 2, 3 zákona o poľovníctve.
Podanie je potrebné doplniť o žiadosť Lesov SR, š.p. Banská Bystrica a Slovenského
pozemkového fondu Bratislava a doplniť údaje podľa § 4 ods. 4 zákona o poľovníctve:
a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno,
priezvisko, bydlisko a dátum narodenia fyzickej osoby alebo vlastníkov poľovných pozemkov
alebo ich zvolených alebo splnomocnených zástupcov, na ktorých žiadosť sa žiada zmena
hranice Poľovného revíru Jedlina,
b) údaje, doklady o vlastníctve dotknutých poľovných pozemkov, ktoré majú byť
začlenené do iného poľovného revíru,
c) grafickú identifikáciu poľovných pozemkov a mapový nákres zmeny navrhovaných
hraníc poľovného revíru na katastrálnej mape v mierke 1:2880 alebo 1:2000 na mape
poľovného revíru Jedlina vo formáte A3,
d) opis navrhovanej zmeny hraníc spoločného Poľovného revíru Jedlina, ktoré musia
byť v teréne zreteľné tak, aby ak je to možné, sa kryli s prírodnými hranicami alebo v prírode
zreteľnými hranicami,
e) notársku zápisnicu, ktorou bolo osvedčené zhromaždenie vlastníkov poľovných
pozemkov a ktorá obsahuje uznesenie o schválení žiadosti na zmenu hraníc spoločného
poľovného revíru prijaté nadpolovičnou väčšinou vlastníkov poľovných pozemkov, počítaných
podľa výmery poľovných pozemkov, z ktorých bol poľovný revír Jedlina uznaný,
f) súhlas LESOV SR, š.p., Banská Bystrica s navrhovanou zmenou hraníc.“
Splnomocnení zástupcovia listom zo dňa 09.01.2015 s prílohami predložili
požadované náležitosti uvedené pod písm. a) až d) a zároveň sa vyjadrili k písm. e) a f)
nasledovne:
„a) splnomocnenci vlastníkov pôdy v k.ú. Palota a obce Palota zvolení na
zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov dňa 03.07.2012:
Mgr. Bomberovič Vasiľ, nar. 04.02.1970, bydlisko Palota 42
Mgr. Hučko Jozef, nar. 11.02.1955, bydlisko Medzilaborce 06801, Poľná 789/25
Medviď Ľubomír, nar. 17.04.1948, bydlisko Medzilaborce 06801, Komenského 125
b) 56 LV bolo predložených dňa 04.07.2012 na bývalý Obvodný lesný úrad
v Humennom, ktoré prevzal p. Chochoľak, viď. priložená kópia osvedčenia s podpisom
o prevzatí.
c) grafická evidencia poľovných pozemkov, mapový nákres zmeny navrhovaných
hraníc na katastrálnej mape a na mape Poľovného revíru Jedlina.
d) Opis navrhovanej zmeny hraníc spoločného Poľovného revíru Jedlina sme
predložili spolu so žiadosťou a sú v prírode zreteľnými hranicami, nakoľko sú hranicou
majetku Lesov SR, š.p. Banská Bystrica. Žiadame Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný
odbor o zvolanie vonkajšej obhliadky za účasti účastníkov konania a určenie hranice tak, aby
bola v súlade s § 3 zák. č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve.
e) Notársku zápisnicu zo zhromaždenia vlastníkov dotknutých poľovných pozemkov
sme predložili. Notársku zápisnicu zo zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov
v Poľovnom revíri Jedlina nemáme, ani nemáme vedomosť či sa takéto zhromaždenie konalo.
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Na zvolanie zhromaždenia nemáme potrebnú 1/3 vlastníkov poľovných pozemkov v Poľovnom
revíri Jedlina. Máme vedomosť, že dňa 31.12.2014 skončila zmluva o postúpení výkonu práva
poľovníctva medzi Slovenským pozemkovým fondom Bratislava a Lesmi SR, š.p. Banská
Bystrica na poľovné pozemky v k.ú. Palota v Poľovnom revíri Jedlina, ktoré boli v správe
SPF. Odvtedy sa však situácia zmenila a preto žiadame Okresný úrad Humenné, pozemkový
a lesný odbor, aby v prípade, že Lesy SR, š.p. predložila zmluvu, alebo oznámenie užívania
poľového revíru na evidenciu na okresný úrad, do doby konečného doriešenia našej žiadosti
užívanie Poľovného revíru Jedlina Lesmi SR, š.p. nezaevidovali.
f) V súčasnosti, keď skončila Lesom SR, š.p. zmluva so SPF, Lesy SR, š.p. nie sú
užívateľmi Poľovného revíru Jedlina, preto v takomto prípade sa súhlas užívateľa poľovného
revíru nevyžaduje.“
Správny orgán zvolal listom číslo OU-HE-PLO-2015/000246-1 zo dňa 20.01.2015 na
deň 28.01.2015 zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov z Poľovného revíru Jedlina,
za účelom oboznámenia účastníkov konania s doplnením podania o navrhovanej zmene
hranice Poľovného revíru Jedlina a možnosti účastníkov vyjadriť sa k doplneným pokladom.
Na tomto pojednávaní zástupca LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica
(ďalej len „LESY SR“) navrhol úpravu hranice znížením výmery Poľovného revíru Jedlina
o výmeru maximálne 150 ha, čím vlastne so zmenou hranice súhlasil. Správny orgán na
základe tohto pojednávania sa rozhodol zvolať listom číslo OU-HE-PLO-2015/000246-4 zo
dňa 10.03.2015 vonkajšiu obhliadku za účelom určenia novej hranice Poľovného revíru
Jedlina.
Pojednávanie a vonkajšia obhliadka bola zvolaná na 20.03.2015 v Palote. Na tomto
pojednávaní zástupca LESOV SR predložil splnomocnenie na zastupovanie, podľa ktorého
LESY SR nesúhlasia so zmenou hranice Poľovného revíru Jedlina a nezúčastnil sa ani
vonkajšej obhliadky. Zástupca LESOV SR predložil kópiu notárskej zápisnice zo
zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov Poľovného revíru Jedlina konaného dňa
28.01.2015, na ktorom si prítomní zástupcovia vlastníkov z k.ú. Palota požiadavku zmeny
hranice Poľovného revíru Jedlina neuplatnili a ani sa o tomto na zhromaždení nehlasovalo.
Zhromaždenie 100 % prítomných hlasov odsúhlasilo užívanie Poľovného revíru Jedlina pre
užívateľa - Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Vranov nad Topľou. Po
vykonanej vonkajšej obhliadke správny orgán konštatoval, že nie je možné určiť novú hranicu
Poľovného revíru Jedlina tak, aby boli dodržané ustanovenia § 3 ods. 2 písm. a) a ods. 3 písm.
b) zákona o poľovníctve.
Správny orgán rozhodnutím číslo OU-HE-PLO-2015/000246-5-To zo dňa 23.03.2015
podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku zastavil konanie vo veci zmeny hraníc
Poľovného revíru Jedlina v k.ú. Palota z dôvodu, že žiadateľ v určenej lehote neodstránil
nedostatky podania a to že, nebolo dodržané ust. § 10 ods. 1 zákona o poľovníctve a žiadosť
o zmenu hranice uznaného poľovného revíru podľa § 9 nepodali vlastníci spoločného
poľovného revíru a tak, aby v doterajšom poľovnom revíri, po navrhnutej zmene poľovného
revíru, zostali dodržané podmienky podľa § 3 zákona o poľovníctve. LESY SR nesúhlasia so
zmenou hranice Poľovného revíru Jedlina, čo je v rozpore s § 9 písm. c) zákona
o poľovníctve, nebola predložená notárska zápisnica podľa § 4 ods. 4 písm. e), ktorou bolo
osvedčené zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov a ktorá obsahuje uznesenie
o schválení žiadosti na zmenu hraníc spoločného poľovného revíru prijaté nadpolovičnou
väčšinou vlastníkov poľovných pozemkov, počítaných podľa výmery poľovných pozemkov,
z ktorých bol Poľovný revír Jedlina uznaný a žiadateľ bol vo výzve číslo OU-HE-PLO-
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2014/004298-4-To zo dňa 15.12.2014 na odstránenie nedostatkov a doplnenie podania
v takomto prípade o možnosti zastavenia konania poučený.
Dňa 29.04.2015 bolo obcou Palota a vlastníkmi pôdy v k.ú. Palota v zastúpení
splnomocnenými zástupcami na správny orgán doručené odvolanie v plnom rozsahu voči
rozhodnutiu číslo OU-HE-PLO-2015/000246-5-To zo dňa 23.03.2015. Po preskúmaní
predmetného odvolania Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov rozhodnutím
číslo OU-PO-OOP4-2015/027484-FIL zrušil rozhodnutie číslo OU-HE-PLO-2015/000246-5To a vec vrátil správnemu orgánu, ktorý ho vydal, na nové prejednanie a rozhodnutie.
Na základe citovaného rozhodnutia Okresného úradu Prešov, odboru opravných
prostriedkov správny orgán pokračoval v konaní, čo oznámil účastníkom konania a pretože
podanie nemalo predpísané náležitosti podľa § 19 ods. 2 správneho poriadku a podľa § 4, 9,
10 zákona o poľovníctve, správny orgán listom číslo OU-HE-PLO-2015/007092-1 zo dňa
03.08.2015 vyzval žiadateľa podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku o doplnenie podania v 20
dňovej lehote a zároveň bol žiadateľ poučený o možnosti zastavenia konania, v prípade že
v určenej lehote nebudú odstránené nedostatky podania. Zároveň správny orgán prerušil
konanie rozhodnutím číslo OU-HE-PLO-2015/007092-2-To zo dňa 03.08.2015 do doby, kým
nepominú prekážky pre ktoré bolo konanie prerušené.
Správny orgán listom číslo OU-HE-PLO-2015/007092-1 upozornil na vady podania a
vyzval žiadateľa o ich odstránenie a doplnenie náležitostí takto:
„1. Žiadosť vlastníkov spoločného Poľovného revíru Jedlina o zmenu hranice v súlade
s § 10 ods. 1 zákona o poľovníctve. Zmena hranice musí byť navrhnutá tak, aby v doterajšom
poľovnom revíri zostali dodržané podmienky podľa § 3 zákona o poľovníctve.
2. Doplnili údaje podľa § 4 ods. 4 zákona o poľovníctve:
a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno,
priezvisko, bydlisko a dátum narodenia fyzickej osoby alebo vlastníkov poľovných pozemkov,
alebo ich zvolených, alebo splnomocnených zástupcov, na ktorých žiadosť sa žiada zmena
hranice Poľovného revíru Jedlina,
b) opis celej hranice spoločného Poľovného revíru Jedlina s navrhovanou zmenou,
ktorá musí byť v teréne zreteľná tak, aby ak je možné, sa kryla s prírodnými hranicami alebo
v prírode zreteľnými hranicami,
c) notársku zápisnicu, ktorou bolo osvedčené zhromaždenie vlastníkov poľovných
pozemkov Poľovného revíru Jedlina a ktorá obsahuje uznesenie o schválení žiadosti na zmenu
hraníc Poľovného revíru Jedlina prijaté nadpolovičnou väčšinou vlastníkov poľovných
pozemkov, počítaných podľa výmery poľovných pozemkov, z ktorých bol Poľovný revír
Jedlina uznaný,
d) súhlas užívateľa Poľovného revíru Jedlina, t.j. LESOV SR, š.p., Banská Bystrica
s navrhovanou zmenou hranice Poľovného revíru Jedlina.“
Žiadateľ listom zo dňa 24.08.2015 požiadal o predĺženie lehoty na doplnenie podania
z dôvodu zmeny podstatných skutočností oproti ich podaniu zo dňa 09.07.2013 a s ohľadom
na to, že mnohé dotknuté osoby sú toho času nedostupné, ale správny orgán predĺženie lehoty
pre uvedené dôvody nepovolil. Nakoľko žiadateľ podľa výzvy správneho orgánu v určenej
lehote neodstránil nedostatky svojho podania a o možnosti zastavenia konania bol poučený,
správny orgán rozhodnutím číslo OU-HE-PLO-2015/007092-3-To zo dňa 07.09.2015 podľa §
30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku zastavil konanie vo veci zmeny hraníc poľovného
revíru Jedlina v k.ú. Palota.
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Dňa 02.10.2015 bolo obcou Palota a vlastníkmi pôdy v k.ú. Palota v zastúpení
splnomocnenými zástupcami na správny orgán doručené odvolanie voči rozhodnutiu číslo
OU-HE-PLO-2015/007092-3-To zo dňa 07.09.2015. Po preskúmaní predmetného odvolania
bolo dňa 07.01.2016 správnemu orgánu doručené právoplatné rozhodnutie Okresného úradu
Prešov, odboru opravných prostriedkov číslo OU-PO-OOP4-2015/046890-FIL zo dňa
03.12.2015, ktorým rozhodnutie správneho orgánu číslo OU-HE-PLO-2015/007092-3-To zo
dňa 07.09.2015 zrušuje a vec vracia správnemu orgánu, ktorý ho vydal, na nové prejednanie
a rozhodnutie.
Na základe citovaného rozhodnutia Okresného úradu Prešov, odboru opravných
prostriedkov správny orgán pokračoval v konaní, čo oznámil účastníkom konania a pretože
podanie vo veci žiadosti o zmenu hraníc Poľovného revíru Jedlina nemá všetky predpísané
náležitosti podľa § 19 ods. 2 správneho poriadku a podľa § 4, 9, 10 zákona o poľovníctve,
správny orgán listom číslo OU-HE-PLO-2016/001579-1-To zo dňa 01.02.2016 vyzval
žiadateľa podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku o doplnenie podania v 60 dňovej lehote a
zároveň bol žiadateľ poučený o možnosti zastavenia konania v prípade, že v určenej lehote
nebudú odstránené nedostatky podania. Zároveň správny orgán prerušil konanie rozhodnutím
číslo OU-HE-PLO-2016/001579-2- To zo dňa 01.02.2016 do doby, kým nepominú prekážky
pre ktoré bolo konanie prerušené.
Správny orgán listom číslo OU-HE-PLO-2016/001579-1-To zo dňa 01.02.2016
vyzval žiadateľa, aby predložil:
„1. Žiadosť vlastníkov spoločného Poľovného revíru Jedlina o zmenu hranice v súlade
s § 10 ods. 1 zákona o poľovníctve. Zmena hranice musí byť navrhnutá tak, aby v doterajšom
poľovnom revíri zostali dodržané podmienky podľa § 3 zákona o poľovníctve.
2. Doplnili údaje podľa § 4 ods. 4 zákona o poľovníctve:
a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno,
priezvisko, bydlisko a dátum narodenia fyzickej osoby alebo vlastníkov poľovných pozemkov,
alebo ich zvolených, alebo splnomocnených zástupcov, na ktorých žiadosť sa žiada zmena
hranice Poľovného revíru Jedlina,
b) opis celej hranice spoločného Poľovného revíru Jedlina s navrhovanou zmenou,
ktorá musí byť v teréne zreteľná tak, aby ak je to možné, sa kryla s prírodnými hranicami
alebo v prírode zreteľnými hranicami,
c) notársku zápisnicu, ktorou bolo osvedčené zhromaždenie vlastníkov poľovných
pozemkov Poľovného revíru Jedlina a ktorá obsahuje uznesenie o schválení žiadosti na zmenu
hraníc Poľovného revíru Jedlina prijaté nadpolovičnou väčšinou vlastníkov poľovných
pozemkov, počítaných podľa výmery poľovných pozemkov, z ktorých bol Poľovný revír
Jedlina uznaný.
d) Súhlas užívateľa Poľovného revíru Jedlina, t.j. LESOV SR, š.p., Banská Bystrica s
navrhovanou zmenou hranice Poľovného revíru Jedlina.“
Žiadateľ listom zo dňa 08.05.2016 sa k predmetnej výzve správneho orgánu vyjadril
nasledovne:
„Na základe výzvy zo dňa 01.02.2016 spis. zn. OU-HE-PLO-2016/001579-1, Vám
oznamujem
1) mená žiadateľov zástupcov dotknutých vlastníkov:
- Mgr. Vasiľ Bomberovič, Palota 42, 068 01 Medzilaborce
- Mgr. Jozef Hučko, Poľná 789/25, 068 01 Medzilaborce
- Ľubomír Medviď, Komenského 125, 068 01 Medzilaborce
2) zmenu - odčlenenie požadujeme v rozsahu 200 hs, tak aby nebola narušená zákonná
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výmera revíru Jedlina, viď priložená mapa. Popis zmeny: z obce Palota tvrdou lesnou cestou
smer tunel, na most vľavo proti prúdu potoka, úžľabinou potoka východným smerom na
hranicu vlastníctva lesov SR, vľavo severným smerom hranicou NPR - Palotská jedlina na
pôvodnú hranicu revíru Danova Jedlina smer štátna hranica. Ostatná časť hranice revíru
Jedlina je zachovaná podľa posledného rozhodnutia o zmene hranice OLU Humenné.
Vami požadované náležitosti už boli doložené na základe Vašich požiadaviek, ale iba
v rozsahu dotknutých pozemkov a vlastníkov, nakoľko podľa nás zákon o poľovníctve na
zmenu vyžaduje stanovisko dotknutých vlastníkov, ak uvedený revír nemá postúpený výkon
práva poľovníctva zmluvou. V čase podania našej žiadosti nebol postúpený výkon práva
poľovníctva platne schválenou zmluvou správnym orgánom. Preto v tom čase sme
nepotrebovali súhlas užívateľa dotknutých pozemkov. Na zvolanie valnej hromady nemáme
potrebnú výmeru požadovanú zákonom o poľovníctve, a práve preto zákon používa pojem
„vlastníkov dotknutých pozemkov“.“
Správny orgán zhodnotil vyjadrenie sa žiadateľa k doplneniu podania na základe
výzvy číslo OU-HE-PLO-2016/001579-1-To zo dňa 01.02.2016 nasledovne:
1. Žiadosť o zmenu hraníc Poľovného revíru Jedlina v zmysle notárskej zápisnice bola
podaná vlastníkmi poľovných pozemkov vlastniacich 166,88 ha poľovných pozemkov z
220,56 ha celkovej výmery navrhovaných na začlenenie do poľovného revíru Danova. Na
základe týchto údajov je zrejme, že žiadosť o zmenu hraníc spoločného Poľovného revíru
Jedlina podľa § 10 ods. 1 zákona o poľovníctve nepodala väčšina vlastníkov poľovných
pozemkov spoločného Poľovného revíru Jedlina, ale iba 7,57 % vlastníkov poľovných
pozemkov navrhovaných na začlenenie do poľovného revíru, ktoré tvoria spoločný Poľovný
revír Jedlina.
Podľa § 10 ods. 1 zákona o poľovníctve: „Žiadosť o zmenu hranice uznaného
poľovného revíru podľa § 9 môže podať vlastník poľovného revíru alebo vlastníci spoločného
poľovného revíru, ak v doterajšom poľovnom revíri, po navrhnutej zmene poľovného revíru,
zostanú dodržané podmienky podľa § 3 alebo sa dosiahne dodržanie týchto podmienok
pričlenením zostávajúcich poľovných pozemkov k susednému poľovnému revíru“. Zákon o
poľovníctve v § 10 ods. 1 k zmene hraníc poľovného revíru vyžaduje, aby žiadosť bola
podaná vlastníkmi spoločného poľovného revíru a nie iba vlastníkmi dotknutých poľovných
pozemkov, ktorí predstavujú iba 7,57 % vlastníkov poľovných pozemkov spoločného
Poľovného revíru Jedlina.
Správny orgán v zápisnici z rokovania a vonkajšej obhliadky dňa 20.03.2015
konštatoval, že nie je možné určiť v teréne novú hranicu tak, aby bola v súlade s § 3 ods. 2
písm. a) a § 3 písm. b) zákona o poľovníctve.
Žiadateľ nedostatok podania podľa výzvy v bode 1) v určenej lehote neodstránil.
2. a) Obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno,
priezvisko, bydlisko a dátum narodenia fyzickej osoby alebo vlastníkov poľovných
pozemkov, alebo ich zvolených, alebo splnomocnených zástupcov, na ktorých žiadosť sa
žiada podľa § 10 ods. 1 zákona o poľovníctve zmena hranice Poľovného revíru Jedlina nebolo
podľa výzvy doplnené. Doplnené boli iba mená a adresa splnomocnených zástupcov
zvolených na zhromaždení vlastníkov dotknutých poľovných pozemkov Poľovného revíru
Jedlina.
b) Opis celej hranice spoločného Poľovného revíru Jedlina s navrhovanou zmenou,
ktorá musí byť v teréne zreteľná tak, aby ak je to možné, sa kryla s prírodnými hranicami
alebo v prírode zreteľnými hranicami podľa výzvy nebol predložený a podľa predloženého
popisu zmeny hranice táto hranica nie je v teréne zreteľná a nekryje sa s prírodnými, alebo v
prírode zreteľnými hranicami. Nebolo tiež preukázané, že takto určenou hranicou sa jedná o
odčlenenie 200 ha poľovných pozemkov začlenených do Poľovného revíru Jedlina.
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c) Notárska zápisnica, ktorou bolo osvedčené zhromaždenie vlastníkov poľovných
pozemkov Poľovného revíru Jedlina a ktorá obsahuje uznesenie o schválení žiadosti na zmenu
hraníc Poľovného revíru Jedlina prijaté nadpolovičnou väčšinou vlastníkov poľovných
pozemkov, počítaných podľa výmery poľovných pozemkov, z ktorých bol Poľovný revír
Jedlina uznaný nebola predložená. Na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov
Poľovného revíru Jedlina, konanom dňa 28.01.2015, z ktorého bola vyhotovená notárska
zápisnica č. N 38/2015, Nz 8440/2015, NCRls 8684/2015 si zástupcovia vlastníkov
dotknutých poľovných pozemkov zmenu hranice neuplatnili a väčšina vlastníkov poľovných
pozemkov súhlasila, aby užívateľom uznaného Poľovného revíru Jedlina vo výmere 2205 ha
boli LESY SR.
d) Súhlas užívateľa Poľovného revíru Jedlina, t.j. LESOV SR s navrhovanou zmenou
hranice Poľovného revíru Jedlina nebol predložený. Splnomocnený zástupca na rokovaní a
vonkajšej obhliadke navrhovanej zmeny hranice dňa 20.3.2015 bol splnomocnením
zaviazaný, že LESY SR nesúhlasia so zmenou hranice Poľovného revíru Jedlina.
Na základe vyššie uvedených skutočností správny orgán rozhodnutím číslo OU-HEPLO-2016/001579-3-To zo dňa 06.06.2016 podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku
zastavil konanie vo veci žiadosti o zmenu hraníc poľovného revíru Jedlina, vlastníkov pôdy
v Obci Palota v k.ú. Palota a Obce Palota zo dňa 01.07.2013. Žiadateľ na základe výzvy
správneho orgánu číslo OU-HE-PLO-2016/001579-1-To zo dňa 01.02.2016 v určenej 60
dňovej lehote neodstránil nedostatky svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania
poučení v prípade, že určenej lehote nebudú odstránené nedostatky podania.
Dňa 04.07.2016 bolo vlastníkmi poľovných pozemkov v revíri Jedlina v zastúpení
splnomocnenými zástupcami na správny orgán doručené odvolanie v celom rozsahu voči
rozhodnutiu číslo OU-HE-PLO-2016/001579-3-To zo dňa 06.06.2016. Po preskúmaní
predmetného odvolania bolo dňa 08.09.2016 správnemu orgánu doručené právoplatné
rozhodnutie Okresného úradu Prešov, odboru opravných prostriedkov číslo OU-PO-OOP42016/035964-FIL zo dňa 18.08.2016, ktorým rozhodnutie správneho orgánu číslo OU-HEPLO-2015/001579-3-To zo dňa 06.06.2015 zrušuje a vec vracia správnemu orgánu, ktorý ho
vydal, na nové prejednanie a rozhodnutie.
Správny orgán na základe právoplatného rozhodnutia Okresného úradu Prešov, odbor
opravných prostriedkov číslo OU-PO-OOP4-2016/035964-FIL zo dňa 18.08.2016 verejnou
vyhláškou číslo OU-HE-PLO-2017/000289 zo dňa 16.03.2017 podľa ustanovenia § 18 ods. 3
správneho poriadku upovedomil účastníkov konania o pokračovaní v konaní vo veci žiadosti
vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Jedlina zo dňa 09.07.2013, ktorí sú
vedení v Notárskej zápisnici N 71/2012, Nz 24100/2012, NCRIs 24655/2012, zo dňa
03.07.2012, o zmenu hraníc uznaného Poľovného revíru Jedlina, v zastúpení zvolenými
splnomocnencami podľa § 5 ods. 7 zákona o poľovníctve Mgr. Vasiľom Bomberovičom,
bytom Palota 42, Mgr. Jozefom Hučkom, bytom Medzilaborce, Poľná 789/25 a Ľubomírom
Medviďom, bytom Medzilaborce, Komenského 125.
Listom číslo OU-HE-PLO-2017/000289-2 zo dňa 10.04.2017 správny orgán
upovedomil splnomocnených zástupcov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Jedlina
o pokračovaní konania a zároveň podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku boli predmetným
listom splnomocnení zástupcovia vyzvaní v súlade s ustanovením §19 ods. 2 správneho
poriadku na odstránenie nedostatkov podania a predloženie potrebných náležitostí podľa § 4
ods. 4 zákona o poľovníctve v určenej lehote 60 dní od doručenia predmetnej výzvy. Správny
orgán súčasne predmetným listom poučil účastníkov konania a splnomocnených zástupcov, že
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ak v určenej lehote neodstránia nedostatky svojho podania, nedoplnia požadované doklady,
konanie podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku zastaví.
Správny orgán vo vyššie uvedenom liste vyzval žiadateľa, aby predložil:
„1. Žiadosť vlastníkov spoločného Poľovného revíru Jedlina o zmenu hranice v súlade
s § 10 ods. 1 zákona o poľovníctve. Zmena hranice musí byť navrhnutá tak, aby v doterajšom
poľovnom revíri zostali dodržané podmienky podľa § 3 zákona o poľovníctve.
2. Doplnili údaje podľa § 4 ods. 4 zákona o poľovníctve:
a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno,
priezvisko, bydlisko a dátum narodenia fyzickej osoby alebo vlastníkov poľovných pozemkov,
alebo ich zvolených, alebo splnomocnených zástupcov, na ktorých žiadosť sa žiada zmena
hranice Poľovného revíru Jedlina,
b) opis celej hranice spoločného Poľovného revíru Jedlina s navrhovanou zmenou,
ktorá musí byť v teréne zreteľná tak, aby ak je to možné, sa kryla s prírodnými hranicami
alebo v prírode zreteľnými hranicami,
c) notársku zápisnicu, ktorou bolo osvedčené zhromaždenie vlastníkov poľovných
pozemkov Poľovného revíru Jedlina a ktorá obsahuje uznesenie o schválení žiadosti na zmenu
hraníc Poľovného revíru Jedlina prijaté nadpolovičnou väčšinou vlastníkov poľovných
pozemkov, počítaných podľa výmery poľovných pozemkov, z ktorých bol Poľovný revír
Jedlina uznaný,
d) súhlas užívateľa Poľovného revíru Danova, t.j. Lovecký a ochranný spolok
AGROMECH, Andyho Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce s navrhovanou zmenou hranice
Poľovného revíru Jedlina.“
Zároveň správny orgán vydal rozhodnutie číslo OU-HE-PLO-2017/000289-3-DL zo
dňa 10.04.2017, ktorým bolo podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku prerušené konanie vo veci
vo veci žiadosti o zmenu hraníc poľovného revíru Jedlina, vlastníkov pôdy v Obci Palota
v k.ú. Palota a Obce Palota z dňa 01.07.2013 v určenej lehote 60 dní odo dňa doručenia výzvy
na odstránenie nedostatkov podania.
Splnomocnení zástupcovia vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri
Jedlina podali dňa 16.06.2017 žiadosť na predlženie lehoty na predloženie nových dokladov,
správny orgán predmetnej žiadosti vyhovel a listom číslo OU-HE-PLO-2017/000289-DL
predĺžil lehotu na doplnenie podania na 90 dní od doručenia výzvy číslo OU-HE-PLO2017/000289-2 zo dňa 10.04.2017. Zároveň boli splnomocnení zástupcovia poučení, že
v prípade, ak nebude podanie v takto predlženej lehote doplnené predpísanými náležitosťami,
správny orgán konanie zastaví podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku.
Splnomocnení zástupcovia dňa 29.09.2017 oznámili listom správnemu orgánu, že
dodatočné podmienky na doplnenie podania nemôžu splniť z dôvodu zmenenej právnej
situácie oproti predmetnému podaniu o zmene hraníc v Poľovnom revíre Danova - Palota
zo dňa 09.07.2013.
Dňa 18.04.2018 správny orgán verejnou vyhláškou číslo OU-HE-PLO-2018/000389
oznámil účastníkom konania resp. splnomocneným zástupcom, že v predmetnom konaní číslo
OU-HE-PLO-2018/000389 sa podľa názoru správneho orgánu zhromaždili dostatočné
podklady na vydanie rozhodnutia podľa zákona o poľovníctve a umožnil účastníkom konania
podľa ustanovenia § 33 ods. 2 správneho poriadku pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa
k podkladu rozhodnutia i spôsobu jeho zistenia, prípadne jeho doplnenia, v lehote do 5 dní
odo dňa doručenia predmetnej vyhlášky. Možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia
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