Okresný úrad Nitra
Odbor opravných prostriedkov, Referát lesného hospodárstva
Štefánikova trieda 69

949 01 Nitra
____________________________________________________________________________________

Číslo spisu

Nitra

OU-NR-OOP4-2019/047794-002

25. 11. 2019

Vybavuje

ROZHODNUTIE
Verejná vyhláška
Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva (ďalej len „OÚ Nitra, OOP“), ako
príslušný odvolací orgán podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe podnetu Poľovníckeho združenia Trojchotár – Demandice,
podľa § 59 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“),
preskúmal rozhodnutie Okresného úradu Levice, pozemkového a lesného odboru (ďalej len „OÚ Levice, PLO“) č.
OU-LV-PLO-2019/002822-53 zo dňa 20.08.2019 o uznaní poľovného revíru Selonka Dolné Semerovce a rozhodol
takto:
Výrok rozhodnutia
Podľa ust. § 59 ods. 2 správneho poriadku odvolanie zamieta a rozhodnutie OÚ Levice, PLO č. OU-LVPLO-2019/002822-53 zo dňa 20.08.2019 potvrdzuje.
Odôvodnenie
I. Doterajšie správne konanie vo veci a rozhodnutie na prvostupňovom a druhostupňovom správnom orgáne.
A./ Dňa 21.11.2018 bola na OÚ Levice, PLO doručená žiadosť Ing. Júliusa Gönyöra, bytom Chorvatice 79, 935 84
Tupá a Jána Baláža, bytom Medvecké 52, 935 41 Tekovské Lužany o odčlenenie poľovných pozemkov z poľovného
revíru Trojchotár Dolné Semerovce, uznaného Lesným úradom Levice č. 178/93 zo dňa 07.06.1994 a následné
uznanie týchto poľovných pozemkov za poľovný revír Selonka Dolné Semerovce.
OÚ Levice, PLO na základe uvedenej žiadosti rozhodnutím:
# č. OU-LV-PLO-2019/002822-10 zo dňa 28.01.2019 odčlenil z poľovného revíru Trojchotár Dolné Semerovce
poľovné pozemky s výmerou 1209,65 ha. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.03.2019.
# č. OU-LV-PLO-2019/002822-16 zo dňa 04.03.2019 z odčlenených poľovných pozemkov uznal poľovný revír
Selonka Dolné Semerovce s výmerou 1209,65 ha. Toto rozhodnutie bolo oznámené žiadateľom poštou a ostatným
známym a neznámym účastníkom konania formou verejnej vyhlášky.
Na základe verejnej vyhlášky podalo Poľovnícke združenie Trojchotár - Demandice (ďalej aj „odvolateľ“), v
zastúpení advokátskou kanceláriou V4 Legal, s.r.o., so sídlom Tvrdého 783/4, 010 01 Žilina odvolanie voči
rozhodnutiu o uznaní poľovného revíru Selonka Dolné Semerovce. OÚ Levice, PLO odstúpil predmetné odvolanie
na OÚ Nitra, OOP dňa 03.05.2019.
B./ OÚ Nitra, OOP rozhodnutím č. OU-NR-OOP4-2019/026157, zo dňa 24.05.2019, ktoré nadobudlo
právoplatnosť 17.06.2019 podľa § 59 ods. 3 správneho poriadku zrušil rozhodnutie OÚ Levice, PLO č. OU-LVPLO-2019/002822-16 zo dňa 04.03.2019 a vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie.
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OÚ Nitra, OOP v odôvodnení uvedeného rozhodnutia k otázke platnosti a účinnosti zmluvy o užívaní poľovného
revíru Trojchotár Dolné Semerovce č. 1/2013 zo dňa 20.12.2013 konštatoval, že zmluva o užívaní poľovného revíru
je účinná až po jej zaevidovaní príslušným okresným úradom v zmysle § 16 zákona o poľovníctve. Z ustanovenia
§ 14 ods. 3 písm. g) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“) vyplýva, že účinnosť zmluvy je podmienená zaevidovaním
zmluvy okresným úradom. Z uvedených ustanovení a rovnako z kontextu zákona o poľovníctve vyplýva, že výrazom
„platná zmluva“, používaným v tomto zákone sa jednoznačne rozumie zmluva, ktorá je zaevidovaná príslušným
okresným úradom.
OÚ Nitra, OOP ďalej k jednotlivým bodom odvolania uviedol:
- k bodu č. 1: V rozhodnutí je v poučení uvedené, že „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 číslo 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v
znení neskorších predpisov, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok“.
Podľa § 51 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením písomného
vyhotovenia tohto rozhodnutia, ak zákon neustanovuje inak. Deň doručenia rozhodnutia je dňom jeho oznámenia. V
zmysle uvedeného je vhodnejšia formulácia poučenia, že proti rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní, odo
dňa jeho oznámenia, nakoľko doručenie rozhodnutia je len prostriedkom k jeho oznámeniu účastníkovi konania.
Právne účinky rozhodnutia nastávajú oznámením rozhodnutia účastníkom konania. Citácia zákona č. 99/1963 Zb.
Občianskeho súdneho poriadku v poučení je nesprávna, keďže tento zákon bol dňom 30.06.2016 zrušený predpisom
160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok. Otázku preskúmateľnosti rozhodnutia súdom rieši § 177 a nasl. zákona č.
162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku. Toto rozhodnutie teda obsahovalo nesprávne poučenie.
- k bodom č. 2 a č. 4: Odvolateľ na základe uvedenej nezaevidovanej zmluvy o užívaní poľovného revíru Trojchotár
Dolné Semerovce odvodzuje svoje postavenie účastníka konania v konaní o uznaní poľovného revíru Selonka
Dolné Semerovce. OÚ Levice, PLO v tomto konaní o uznaní poľovného revíru Selonka Dolné Semerovce nezobral
Poľovnícke združenie Trojchotár - Demandice za účastníka konania. Tento subjekt sa do konania prihlásil až
podaním odvolania voči tomuto rozhodnutiu.
- k bodu č. 3: Podľa predloženého spisového materiálu žiadatelia o uznanie poľovného revíru Selonka Dolné
Semerovce, Ing. Július Gyönyör a Ján Baláž predložili svoju žiadosť na OÚ Levice, PLO dňa 18.11.2018, avšak v
napadnutom rozhodnutí sa okrem tohto dátumu uvádza taktiež dátum doručenia žiadosti dňa 08.10.2013.
- k bodu č. 5: Vo výrokovej časti napadnutého rozhodnutia je uvedené, že poľovné pozemky sú určené v
rozhodnutí OÚ Levice, PLO č. OU-LV-PLO-2014/009272-4 zo dňa 10.10.2014, ktoré rozhodnutím č. OU-NROOP-2015/007413 zo dňa 10.03.2015 potvrdil OÚ Nitra, OOP. Obe tieto rozhodnutia však boli rozhodnutím
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 3171/2015-420 zo dňa 19.01.2016 zrušené bez náhrady. Z
tohto dôvodu sa nemôže OÚ Levice, PLO pri uznávaní poľovného revíru Selonka Dolné Semerovce odvolávať na
rozhodnutia, ktoré sú neplatné.
- k bodu č. 6 a 7: Rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu v zmysle § 46 správneho poriadku musí byť
v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo
spoľahlivo zisteného stavu veci a musí
obsahovať predpísané náležitosti. Správny orgán je v zmysle § 32 ods. 1 správneho poriadku pri svojom konaní
povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci, tak aby rozhodnutie vychádzalo zo spoľahlivo zisteného stavu
veci. Správnosť a úplnosť zistených podkladov má zároveň viesť k presvedčivosti rozhodnutia správneho orgánu.
Podľa predloženého spisového materiálu správny orgán nedal účastníkom konania možnosť, aby sa mohli vyjadriť
k podkladu rozhodnutia (§ 33 ods. 2 správneho poriadku).
V novom prejednaní mal OÚ Levice, PLO odstrániť vytknuté nedostatky a v danej veci nanovo rozhodnúť.
II. Nové správne konanie vo veci a rozhodnutie na prvostupňovom správnom orgáne (OÚ Levice, PLO).
OÚ Levice, PLO rozhodnutím č. OU-LV-PLO-2019/002822-53 zo dňa 20.08.2019 podľa § 4 ods. 1 až ods. 5
zákona o poľovníctve uznal poľovný revír Selonka Dolné Semerovce o celkovej výmere 1 209,65 ha, z toho
poľnohospodárska pôda tvorila 1 003,48 ha, lesná pôda 178,01 ha, vodná plocha 6,26 ha a ostatná plocha 21,90 ha.
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Ďalej bolo v rozhodnutí uvedené členenie poľovných pozemkov podľa skupín vlastníctva a opis hraníc poľovného
revíru. Prílohami tohto rozhodnutia je zoznam parciel poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru
Selonka Dolné Semerovce a mapa tohto poľovného revíru vo formáte A3.
Predmetné poľovné pozemky boli odčlenené rozhodnutím OÚ Levice, PLO č. OU-LV-PLO-2019/002822-10 zo
dňa 28.01.2019 z poľovného revíru Trojchotár Dolné Semerovce o celkovej výmere 1209,65 ha, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 04.03.2019.
III. Opätovné odvolacie konanie na OÚ Nitra, OOP
OÚ Nitra, OOP dostal dňa 24.10.2019 od OÚ Levice, PLO listom č. OU-LV-PLO-2019/002822-65 zo dňa
23.10.2019 odstúpené odvolanie odvolateľa (Poľovnícke združenie Trojchotár – Demandice, so sídlom Demandice
301, 935 85 Demandice, IČO: 42 332 818) voči rozhodnutiu OÚ Levice, PLO č. OU-LV-PLO-2019/002822-53 zo
dňa 20.08.2019 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“).
Odvolateľ svoje námietky voči napadnutému rozhodnutiu v závere odvolania zhrnul do štyroch bodov, kde je
uvedené, cit.:
„1. Rozhodnutie nebolo PZ Trojchotár doručené ako jednoznačne známemu účastníkovi konania a keď bol OÚ
Levice jednoznačne známy a mal s ním konať,
2. PZ Trojchotár nemohol v uvedenom konaní obhajovať svoje práva ako (t.j. vyjadrovať sa podávať návrhy,
vysvetlenia, nazerať do spisu a iné práva), keďže mu ako známemu účastníkovi konania (zaznamenanom v
administratívnom spise) nebolo oznámené začatie konania, či iné úkony,
3. Rozhodnutie OÚ Levice je v rozpore s platným právnym aktom – Zmluvou o užívaní PR Trojchotár,
4. Rozhodnutie OÚ Levice je z vyššie uvedených dôvodov nezákonné a v rozpore najmä s ust. § 9 Zákona o
poľovníctve.“
OÚ Nitra, OOP k jednotlivým bodom odvolania konštatuje nasledovné:
- k bodu č. 1 a 2: OÚ Levice, PLO oznamoval (doručoval) napadnuté rozhodnutie verejnou vyhláškou v zmysle ust.
§ 79 ods. 3 zákona o poľovníctve a § 26 správneho poriadku.
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.49) Odkaz č. 49
znie: „§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.“
Podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku Doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci
konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon.
Podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu
15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje
písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej
tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.
Podľa § 14 ods. 1 správneho poriadku Účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch
alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť
rozhodnutím priamo dotknuté; účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach,
právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak.
Z uvedených zákonných ustanovení vyplýva, že OÚ Levice, PLO neopomenul počas konania, ako aj v prípade
oznámenia rozhodnutia jednak známych, ako aj jemu neznámych účastníkov konania, keď písomnosti a rozhodnutie
doručoval verejnou vyhláškou. Zákonodarca v spoločných ustanoveniach zákona o poľovníctve (§ 79 ods. 3), pri
súčasnom ponímaní práva poľovníctva, bral do úvahy tú skutočnosť, že pri uznávaní poľovných revírov (a nielen pri
nich) takmer v každom konaní počet známych účastníkov dosahuje počet niekoľkých desiatok až stoviek účastníkov
konania - vlastníkov poľovných pozemkov, ktorí neboli účastní zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov
podľa § 5 zákona o poľovníctve.
OÚ Nitra, OOP zo spisového materiálu zistil, že OÚ Levice, PLO formou verejnej vyhlášky, v zmysle uvedených
ustanovení zákona o poľovníctve a správneho poriadku, listom č. OU-LV-PLO-2019/002822-48 zo dňa 08.07.2019
upovedomil účastníkov konania o pokračovaní v konaní o uznanie poľovného revíru Selonka Dolné Semerovce a
súčasne podľa § 23 správneho poriadku dal možnosť všetkým účastníkom konania a ich zástupcom a zúčastneným
osobám uplatniť si svoje procesné práva (nazrieť do spisov, urobiť si z nich výpis, odpis, požiadať o poskytnutie
kópie spisov, atď.) Obsahom tohto upovedomenia bola daná účastníkom konania a zúčastneným osobám tiež
možnosť uplatniť svoje práva podľa § 33 správneho poriadku, a to navrhovať dôkazy a ich doplnenie, možnosť
vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladu i spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
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- k bodu č. 3: OÚ Nitra, OOP k otázke platnosti a účinnosti zmluvy o užívaní poľovného revíru Trojchotár Dolné
Semerovce č. 1/2013 zo dňa 20.12.2013 zaujal stanovisko v bode I. B./ odôvodnenia tohto rozhodnutia.
- k bodu č. 4: K tvrdeniu, že napadnuté rozhodnutie OÚ Levice, PLO je nezákonné a v rozpore najmä s ust. § 9 zákona
o poľovníctve OÚ Nitra, OOP konštatuje, že konanie podľa § 9 a § 10 zákona o poľovníctve, týkajúce sa samotnej
zmeny a konania o zmene hranice poľovného revíru, bolo ukončené právoplatným rozhodnutím OÚ Levice, PLO
č. OU-LV-PLO-2019/002822-10 zo dňa 28.01.2019.
OÚ Nitra, OOP pri preskúmavaní napadnutého rozhodnutia zistil, že v jeho odôvodnení je chybne uvedené číslo
rozhodnutia OÚ Nitra, OOP, ktorým podľa § 59 ods. 3 správneho poriadku bolo zrušené rozhodnutie OÚ Levice,
PLO č. OU-LV-PLO-2019/002822-16 zo dňa 04.03.2019 a vec mu bola vrátená na nové prejednanie a rozhodnutie.
V napadnutom rozhodnutí je uvedené: č. OU-LV-OOP4-2019/02657 zo dňa 24.05.2019. Správne má byť: č. OUNR-OOP4-2019/026157, zo dňa 24.05.2019, čo je možné považovať za zrejmú chybu v písaní.
Na základe vyššie uvedených skutočností OÚ Nitra, OOP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Nakoľko OÚ Levice, PLO napadnuté rozhodnutie doručoval aj formou verejnej vyhlášky, z dôvodu právnej istoty
účastníkov konania OÚ Nitra, OOP doručuje toto rozhodnutie rovnakým spôsobom, ako bolo doručené napadnuté
rozhodnutie.
OÚ Nitra, OOP toto rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku, a to tak, že sa po
dobu 15 dní vyvesí na úradnej tabuli Okresného úradu Nitra. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. OU
Nitra, OOP súčasne zverejňuje toto rozhodnutie i iným spôsobom v mieste obvyklým a to zverejnením na svojom
webovom sídle http://www.minv.sk/?uradna-tabula-odboru, ako aj na úradnej tabuli OÚ Levice, PLO a na úradných
tabuliach obcí Dolné Semerovce, Horné Semerovce, Tupá, Hrkovce a Vyškovce nad Ipľom. Z týchto dôvodov OU
Nitra, OOP žiada dotknutý okresný úrad a obecné úrady o zverejnenie predmetného rozhodnutia po dobu 15 dní
spôsobom v mieste obvyklým a následne o zaslanie potvrdenia o jeho zverejnení. Priloženú návratku po uplynutí
vývesnej lehoty s vyznačením dátumu vyvesenia a zvesenia, pečiatkou a podpisom je potrebné vrátiť na OU Nitra,
OOP. V tomto prípade deň zvesenia tohto rozhodnutia je dňom jeho oznámenia a teda doručenia.
Poučenie
Toto rozhodnutie je konečné a nemožno sa voči nemu podľa ust. § 59 ods. 4 správneho poriadku odvolať. Toto
rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku.

Ing. Peter Straňák
vedúci
Doručuje sa
Július Gyönyör
79
935 84 Chorvatice
Slovenská republika
Ján Baláž
52
935 41 Medvecké
Slovenská republika
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Obec Dolné Semerovce
Dolné Semerovce 163
935 85 Dolné Semerovce
Slovenská republika
Obec Horné Semerovce
100
935 84 Horné Semerovce
Slovenská republika
Obec Tupá
Tupá 113
935 84 Tupá
Slovenská republika
Obec Hrkovce
Hrkovce 94
936 01 Hrkovce
Slovenská republika
Obec Vyškovce nad Ipľom
132
935 77 Vyškovce nad Ipľom
Slovenská republika
Okresný úrad Levice
ul. Ľ. Štúra 53
934 03 Levice
Slovenská republika
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