pozemkový a lesný odbor
Senný trh 4, 945 01 Komárno

Č.j. OU-KN- PLO-2019/005463

Komárno, 21.03.2019

Vec
Poverenie ochranou poľovníctva a starostlivosťou o zver v poľovnom revíri Čergov

Rozhodnutie

Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor (ďalej aj „OÚ Komárno, PLO“), ktorý
je príslušný orgán štátnej správy na úseku poľovníctva v zmysle § 71 zákona číslo 274/2009 Z. z.
o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o poľovníctve“), v súlade s § 46 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov, z vlastného podnetu a na základe písomného súhlasu poľovníckej
organizácie Poľovníckeho spolku Čergov o poverení vykonávať ochranu poľovníctva
a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Čergov, rozhodol takto:
A/ v zmysle § 13 odsek 5 zákona o poľovníctve poveruje poľovnícku organizáciu Poľovnícky
spolok Čergov, IČO: 31793428, sídlo: 841 02 Bratislava, Saratovská 7, vykonávaním ochrany
poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 zákona o poľovníctve v poľovnom
revíri Čergov, ktorý bol uznaný právoplatným rozhodnutím Okresného úradu v Komárne, odbor
pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 98/1058-Pi zo dňa 1.7.1998.
V zmysle § 13 ods. 7 zákona o poľovníctve toto rozhodnutie sa vydáva na dobu 1 rok
a zaniká dňom evidencie zmluvy alebo zmluvy vlastníkov a vymenovaním poľovníckeho
hospodára.
B/ v zmysle § 19 ods. 5 zákona o poľovníctve určuje Antona Zubera, nar. 24.03.1964, bytom
Kolárovo, Veľká Guta 49, za poľovníckeho hospodára v poľovnom revíri Čergov na obdobie
platnosti tohto rozhodnutia o poverení vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver.
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Odôvodnenie
Dňa 16.2.2019 bola ukončená platnosť zmluvy o prenájme výkonu práva poľovníctva
v poľovnom revíri Čergov.
V zmysle § 13 ods. 5, písm. b) zákona o poľovníctve správny orgán rozhodnutím poverí
poľovnícku organizáciu vykonaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1
a § 26 zákona o poľovníctve, ak vlastník poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného
revíru do 30 dní od ukončenia platnosti zmluvy alebo zmluvy vlastníkov nepredložia novú
zmluvu alebo novú zmluvu vlastníkov a nenavrhnú poľovníckeho hospodára.
Keďže 30 dňová lehota uplynula a vlastník poľovného revíru alebo vlastníci spoločného
poľovného revíru nepredložili novú zmluvu alebo novú zmluvu vlastníkov a nenavrhli
poľovníckeho hospodára, správny orgán vydáva toto rozhodnutie, ktorému predchádzalo podľa §
18 ods. 3 správneho poriadku oznámenie č. OU-KN-PLO-2019/004804 zo dňa 20.2.2019, o
začatí správneho konania o poverení Poľovníckeho spolku Čergov vykonávaním ochrany
poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Čergov, ktoré bolo účastníkom konania
oznámené verejnou vyhláškou.
Proti tomuto oznámeniu o začatí konania verejnou vyhláškou podala námietky a
pripomienky dňa 6.3.2019 Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10
Trnava, IČO 00419702 na základe plnomocenstva č. 638/2019 Ing. Mária Práznovská, bytom
Holanovo 3916, Hurbanovo splnomocnená na zastupovanie vlastníkov poľovných pozemkov
začlenených do spoločného poľovného revíru Čergov a to, že Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavskej
arcidiecézy bola odopretá zákonná 30 dňová lehota na uplatnenie zákonných práv, nakoľko
orgán po uplynutí 4 dní od ukončenia platnosti zmluvy 16.2.2019 z vlastného podnetu dňa
20.2.2019 verejnou vyhláškou oznámil začatie správneho konania.
Okrem iného sa v tomto oznámení o začatí konania verejnou vyhláškou uvádza, že musí
byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu, na úradnej tabuli obcí Vrbová
nad Váhom, Nesvady a na internetovej stránke https://www.minv.sk/?oznamy-odboru. Posledný
deň tejto lehoty je deň doručenia. Na základe uvedených údajov v oznámení nie je jasné dokedy
môžu vlastníci svoje námietky a pripomienky uplatniť, keď správny orgán určil 5 dní od
doručenia tohto oznámenia.
Podľa § 74 ods. 1 písm. c) zákona o poľovníctve, okresný úrad rozhoduje v prvom stupni
o poverení na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 4 alebo § 13.
Podľa § 74 ods. 3 Zákona o poľovníctve, odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 1
písm. c) a d) nemá odkladný účinok.
Podľa § 13 ods. 6 Zákona o poľovníctve, poverená poľovnícka organizácia musí
s poverením vyjadriť písomný súhlas. Ak poľovnícka organizácia nevyjadrí písomný súhlas
s poverením, starostlivosť o zver a ochranu zveri a poľovného revíru je povinný zabezpečiť
vlastník poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru.
Podľa § 13 ods. 6 Zákona o poľovníctve, rozhodnutie o poverení sa vydáva najviac na
jeden rok pre jednu poľovnícku organizáciu a zaniká dňom evidencie zmluvy alebo zmluvy
vlastníkov a vymenovaním poľovníckeho hospodára.
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Podľa § 19 ods. 5 Zákona o poľovníctve, ak je potrebné zabezpečiť ochranu poľovníctva
a starostlivosť o zver podľa § 4 ods. 6 alebo § 13 ods. 5, poľovníckeho hospodára určí
z vlastného podnetu príslušný okresný úrad.
Podľa § 24 ods. 1 Zákona o poľovníctve, ochranou poľovníctva sa rozumie ochrana zveri
pred nepriaznivými vplyvmi, najmä pred nedostatkom prirodzenej potravy, škodlivými zásahmi
ľudí a zvierat škodlivých poľovníctvu, chorobami zveri, ochrana biotopu zveri v rámci ochrany
prírody a krajiny, ako aj ochrana poľovníckych zariadení. Zabezpečenie ochrany poľovníctva
zveri je povinnosťou každého užívateľa poľovného revíru.
Podľa § 26 ods. 1 Zákona o poľovníctve, užívateľ poľovného revíru je povinný
zabezpečiť celoročnú starostlivosť a ochranu zveri a poľovného revíru. Na ten účel najmä:
a) hospodáriť v poľovnom revíri tak, aby dosiahol a udržiaval v poľovnom revíri
normovaný kmeňový stav zveri, predpísanú vekovú a pohlavnú štruktúru populácií
jednotlivých druhov zveri a jej dobrý zdravotný stav,
b) vykonávať po oznámení užívateľa poľovného pozemku podľa § 25 potrebné opatrenia na
záchranu zveri,
c) zriaďovať so súhlasom vlastníka poľovného pozemku poľovnícke zariadenia z takého
materiálu, ktorý nenaruší vzhľad krajiny, ak to nie je v rozpore s osobitným predpisom,
d) prikrmovať zver v čase núdze zdravotne nezávadným krmivom) takým spôsobom, aby sa
krmivo neznehodnotilo vplyvom nepriaznivého počasia alebo nespôsobovalo zveri
zdravotné problémy,
e) vykonať opatrenia na záchranu zveri alebo ochranu zveri pri záplavách, lesných
požiaroch alebo počas extrémne vysokej snehovej prikrývky, alebo v čase extrémneho
sucha,
f) odstraňovať z poľovného revíru nefunkčné poľovnícke zariadenia; po skončení
prikrmovania alebo vnadenia odstrániť nepoužité krmivo, odstrániť znehodnotené alebo
zdravotne závadné krmivo a jeho zvyšky z prikrmovacích zariadení a ich okolia,
g) vykonávať veterinárne opatrenia vydané podľa osobitného predpisu23) a predložiť
požadované vzorky pri monitoringu alebo veterinárnom vyšetrení zvierat alebo
živočíšnych produktov podľa pokynov orgánov veterinárnej starostlivosti,
h) každoročne zisťovať v poľovnom revíri stavy zveri,
i) vypracovať plány poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri, v určených termínoch
ich predkladať na schválenie a zabezpečiť plnenie schválených plánov, ak tento zákon
neustanovuje inak,
j) viesť záznamy o revíri a poľovníckom hospodárení v ňom,
k) podávať informácie okresnému úradu o stave zveri, love zveri a stave poľovného revíru,
l) dohodnúť písomnou zmluvou s užívateľom poľovného pozemku spôsob a formu
minimalizácie škôd spôsobovaných zverou a na zveri,
m) oznámiť okresnému úradu doručenie rozhodnutia podľa § 56 ods. 5 a 6,
n) zlepšovať po dohode s vlastníkom alebo užívateľom poľovného pozemku úživnosť
poľovného revíru zakladaním remízok, políčok pre zver, ohryzových plôch a ďalšími na
to vhodnými spôsobmi,
o) používať pri ochrane zveri a love zveri poľovne upotrebiteľných psov,
p) viesť aktuálny prehľad poľovníckych zariadení na mape poľovného revíru.
Podľa § 26 ods. 2 Zákona o poľovníctve, ak okresný úrad zistí, že zver trpí hladom,
vyzve užívateľa poľovného revíru na vykonanie nápravy. Ak ten v určenom termíne nápravu
nevykoná, nariadi prikrmovanie zveri na jeho náklady rozhodnutím. Odvolanie proti rozhodnutiu
o nariadení prikrmovania nemá odkladný účinok.
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Podľa § 26 ods. 3 Zákona o poľovníctve, užívateľ poľovného revíru je povinný pri
organizovaní poľovníckej činnosti, ktorá môže dočasne obmedziť obhospodarovanie poľovných
pozemkov, vopred takúto činnosť prerokovať s užívateľom poľovných pozemkov.
Podľa § 26 ods. 4 Zákona o poľovníctve, ak sú plnením schváleného plánu chovu a lovu
ohrozené normované kmeňové stavy zveri alebo štruktúra populácie niektorého druhu zveri v
poľovnom revíri, užívateľ poľovného revíru je povinný lov takejto zveri obmedziť alebo zastaviť
a túto skutočnosť ihneď oznámiť okresnému úradu.
Podľa § 79 ods. 3 Zákona o poľovníctve, ak je v konaní podľa tohto zákona viac ako 20
účastníkov konania alebo zúčastnených osôb, oznámenia, rozhodnutia a iné písomnosti sa im
doručujú verejnou vyhláškou.
Podľa § 23 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „Správny poriadok“), účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby, aj iné
osoby preukazujúc odôvodnenosť svojej požiadavky, majú právo nazerať do spisov, robiť si z
nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov, pričom s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo dostať
informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom, pričom sa nesprístupňuje
utajovaná skutočnosť, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo alebo sa
nesmie porušiť zákonom uložená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti. Správny orgán poskytuje
kópie spisov za úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, zadovážením
technických nosičov a s ich odoslaním.
Podľa § 33 Správneho poriadku, účastník konania a zúčastnená osoba má právo
navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a
miestnej ohliadke. Správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám
možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho
zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
V zmysle § 18 Správneho poriadku bolo dňa 20.02.2019 začaté správne konanie v
predmetnej veci. Účastníkom správneho konania to bolo oznámené, v súlade s § 79 ods. 3
zákona o poľovníctve, prostredníctvom úradnej tabule OÚ Komárno a obcí Nesvady a Vrbová
nad Váhom. Okresný úrad Komárno, organizačný odbor potvrdil vyvesenie verejnej vyhlášky na
úradnej tabuli Okresného úradu Komárno, dátum vyvesenia 25.2.2019, dátum zvesenia
13.3.2019. Okresný úrad Komárno, PLO predmetné oznámenie o začatí správneho konania mal
zverejnené na internetovej stránke https://www.minv.sk/?oznamy-odboru v čase od 25.2.2019.
Obec Nesvady potvrdil dátum vyvesenia 28.2.2019, dátum zvesenia 15.3.2019. Obec
Vrbová nad Váhom potvrdila dátum vyvesenia 27.2.2019 a dátum zvesenia 13.3.2019.
Poľovnícky spolok Čergov, podľa všeobecne známych skutočností OU Komárno, PLO
(evidencia v Centrálnom registri poľovníckych organizácií), je poľovníckou organizáciou podľa
§ 32 Zákona o poľovníctve.
Anton Zuber predložil dňa 18.02.2019 poľovný lístok, zbrojný preukaz, vysvedčenie
o skúške poľovníckeho hospodára zo dňa 06.11.1993 a čestné prehlásenie, že nevykonáva
funkciu poľovníckeho hospodára v inom poľovnom revíri a nedopustil sa v posledných piatich
rokoch priestupku na úseku poľovníctva.
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Anton Zuber je spôsobilý na právne úkony bez obmedzenia, má platný poľovný lístok
a je držiteľom poľovného lístka nepretržite viac ako päť po sebe nasledujúcich rokov, má platný
zbrojný preukaz na držanie zbraní a streliva na poľovnícke účely, podrobil sa skúške pre
poľovníckych hospodárov, nedopustil sa v posledných piatich rokoch priestupku na úseku
poľovníctva a nie je poľovníckym hospodárom v inom poľovnom revíri, čím spĺňa podmienky
pre určenie za poľovníckeho hospodára.
Ku dňu 21.03.2019 nebola predložená správnemu orgánu k evidencii zmluva o užívaní
poľovného revíru Čergov (§13 a nasl. zákona o poľovníctve) ani zmluva vlastníkov poľovného
revíru Čergov (§12 zákona o poľovníctve).
Účastníci mali možnosť nahliadnuť do spisového materiálu, boli oboznámení so všetkými
podkladovými materiálmi v predmete veci konania pred vydaním rozhodnutia, aby sa pred
vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne
navrhnúť jeho doplnenie. Za účelom zamedzenia, resp. zníženia možnosti vzniku vysokých škôd,
spôsobených zverou na lesných a poľnohospodárskych porastoch na poľovných pozemkoch
začlenených do poľovného revíru Čergov, je potrebné zabezpečiť ochranu a starostlivosť o zver
v predmetnom poľovnom revíri, pričom v súlade s § 74 ods. 3 Zákona o poľovníctve odvolanie
proti rozhodnutiu nemá odkladný účinok.
Správny orgán preskúmal námietky a pripomienky k oznámeniu o začatí konania
verejnou vyhláškou Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavskej arcidiecézy Trnava v zastúpení Ing.
Márii Práznovskej a konštatuje, že, účastníkovi konania – Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavskej
arcidiecéze Trnava nebola odopretá zákonná 30 dňová lehota na uplatnenie zákonných práv,
nakoľko oznámením o začatí konania verejnou vyhláškou sa nejedná o samotné poverenie
poľovníckej organizácie vykonávať ochranu poľovníctva a starostlivosť o zver v poľovnom
revíri Čergov. Poľovnícka organizácia je poverená až týmto rozhodnutím a rozhodnutie je
správnym orgánom vydané až po uplynutí 30 dňovej lehoty od ukončenia platnosti zmluvy
(dňom 16.2.2019 sa skončila platnosť zmluvy). Z tohto vyplýva, že účastníkovi konania nebola
odopretá zákonná lehota na uplatnenie zákonných práv. S námietkou, že nie je jasné dokedy
môžu vlastne účastníci svoje námietky a pripomienky uplatniť, sa správny orgán vysporiadal,
nakoľko podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že
sa písomnosť vyvesí po dobu 15-tich dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto
lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom
sídle, a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa Obce Nesvady
a Obce Vrbová nad Váhom, nakoľko poľovný revír Čergov sa nachádza v k.ú. Nesvady
a Vrbová nad Váhom).
Na základe podania, zistených skutočností a vyjadrení účastníkov konania, po presnom
a úplnom zistení skutočného stavu veci Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor
rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať podľa § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov odvolanie do 15 dní, odo dňa jeho doručenia, na OÚ
Komárno, PLO. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona číslo 162/2015 Z.z.
správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny
opravný prostriedok. Odvolanie podľa § 74 ods. 3 o poľovníctve nemá odkladný účinok.
Toto rozhodnutie podľa ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu, na úradnej tabuli Obcí Vrbová nad
Váhom a Nesvady a na internetovej stránke https://www.minv.sk/?oznamy-odboru.
Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia.
Doručuje sa:
1. Obec Vrbová nad Váhom, Obecný úrad č. 91, 946 65 Vrbová nad Váhom
2. Obec Nesvady, Obchodná 23, 946 51 Nesvady
3. Ing. Mária Práznovská, Holanovo 3916, 947 01 Hurbanovo
4. Poľovnícky spolok Čergov, Saratovská 7 841 02 Bratislava
5. Anton Zuber, Veľká Guta 49, 946 03 Kolárovo
6. Okresný úrad Komárno, organizačný odbor, M.R. Štefánika 10, 945 01 Komárno
Po zvesení potvrdenú kópiu obecné úrady vrátia späť správnemu orgánu.

Mgr. Ing Klaudia Bertoková
vedúca odboru
Obec Vrbová nad Váhom
Úradná tabuľa- zverejnené pod dobu 15 dní
Vyvesené od: ..................................do............................pečiatka, podpis

Obec Nesvady
Úradná tabuľa- zverejnené pod dobu 15 dní
Vyvesené od: ..................................do............................pečiatka, podpis

Okresný úrad Komárno
Úradná tabuľa- zverejnené po dobu 15 dní
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