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Trnava 17. 06. 2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE
Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva ako
príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 2 písm. b) a § 4 ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o
organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 65 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) rozhodujúc na základe podnetu
Ing. Štefana Vargu, bytom: Krížna 1007/12, 929 01 Dunajská Streda o preskúmaní mimo
odvolacieho konania podaného proti „povereniu na zabezpečenie ochrany poľovníctva
a starostlivosti o zver v Poľovnom revíri Veľké Blahovo“ vydaného Okresným úradom
Dunajská Streda, pozemkovým a lesným odborom č. OU-DS-PLO-2019/009061-002 zo dňa
28.02.2019 rozhodol
takto:
Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva
podľa § 65 ods. 2 zákona o správnom konaní „poverenie na zabezpečenie ochrany
poľovníctva a starostlivosti o zver v Poľovnom revíri Veľké Blahovo“ vydané Okresným
úradom Dunajská Streda, pozemkovým a lesným odborom dňa 28. 02. 2019 pod číslom OUDS-PLO-2019/009061-002, právoplatné dňa 28. 02. 2019 ruší.
Odôvodnenie
Podnetom pre začatie konania o zrušení „poverenia na zabezpečenie ochrany
poľovníctva a starostlivosti o zver v Poľovnom revíri Veľké Blahovo“ č. OU-DS-PLO2019/009061-002 zo dňa 28.02.2019, ktoré vydal Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový
a lesný odbor (ďalej len „OÚ Dunajská Streda, PLO“) na základe ustanovenia § 4 ods. 6
zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o poľovníctve“) bolo podanie Ing. Štefana Vargu, bytom: Krížna 1007/12, 929 01 Dunajská
Streda zo dňa 09.04.2019. Uvedeným podaním sa „odvolal voči rozhodnutiu o poverení
poľovníckej organizácie v Poľovnom revíri Veľké Blahovo“.
Dňa 02.05.2017 OÚ Dunajská Streda, PLO zaevidoval zmluvu o užívaní Poľovného
revíru Veľké Blahovo pod číslom Poľov EZ 05/2017 DS s účinnosťou od 28.05.2017.
K žiadosti o evidenciu predmetnej zmluvy o užívaní poľovného revíru bola predložená
notársky osvedčená zápisnica z rokovania zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov,
ktoré sa konalo dňa 14.03.2017. Zmluva o užívaní Poľovného revíru Veľké Blahovo zo dňa
20.03.2017 bola uzatvorená v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona o poľovníctve medzi
nájomcom, ktorým bolo Poľovnícke združenie Slovenského poľovníckeho zväzu vo Veľkom
Blahove, so sídlom: Veľké Blahovo 483, 930 01 Veľké Blahovo, IČO: 35628472 (ďalej len
„PZ SPZ vo Veľkom Blahove“) a prenajímateľom, ktorými boli vlastníci poľovných
pozemkov v Poľovnom revíri Veľké Blahovo v zastúpení splnomocnencami Ing. Štefanom
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Vargom, bytom: Krížna 1007/12, 929 01 Dunajská Streda, Ing. Igorom Šipulom, bytom:
Gyulu Szabóa 1734/52, 929 01 Dunajská Streda – Malé Blahovo a p. Viliamom Csánóm,
bytom: Benková Potôň 363, Horná Potôň.
Vyššie uvedení splnomocnení zástupcovia vlastníkov poľovných pozemkov
Poľovného revíru Veľké Blahovo dňa 17.09.2018 podali na OÚ Dunajská Streda, PLO
„Výpoveď Zmluvy o užívaní Poľovného revíru Veľké Blahovo a žiadosť o jej vyradenie
z evidencie“ zo dňa 17.09.2018. Predmetná výpoveď bola vypovedaná v zmysle ustanovenia
§ 17 ods. 1 písm. f) bodu 1 zákona o poľovníctve „vlastníkom poľovného pozemku postupom
podľa § 5 z dôvodu nedodržania podmienok zmluvy“. Prílohou uvedeného podania bola
Notárska zápisnica NZ 1414/2019, NZ 282782/2018, NCRls 29338/2018 zo dňa 06.09.2018,
ktorú napísala JUDr. Zora Belková, notár so sídlom: Na Troskách 22, Banská Bystrica.
OÚ Dunajská Streda, PLO listom zo dňa 28.09.2018 na základe podania Ing. Štefana
Vargu, Ing. Igora Šipulu a p. Viliama Csánó zo dňa 17.09.2018 vyradil zmluvu vedenú pod
číslom „Poľov EZ 05/2017 DS“ z evidencie zmlúv. Zmluva bola vyradená s účinnosťou dňa
14.09.2018. Miestne správny orgán v predmetnom liste uviedol, že „po preskúmaní
priložených dokladov sa rozhodol predmetnú zmluvu v zmysle § 17 ods. 3 zákona vyradiť
z evidencie zmlúv o užívaní poľovných revírov“.
Ing. Štefan Varga, Ing. Igor Šipula a p. Viliam Csánó dňa 01.10.2018 podali na OÚ
Dunajská Streda, PLO „Žiadosť o evidenciu Zmluvy o užívaní Poľovného revíru Veľké
Blahovo“. Uvedenou žiadosťou požiadali o zaevidovanie „Zmluvy o užívaní Poľovného
revíru Veľké Blahovo“ na základe zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov
začlenených do Poľovného revíru Veľké Blahovo. Uvedené zhromaždenie sa konalo
v Banskej Bystrici dňa 30.08.2018. O priebehu zhromaždenia bola vyhotovená JUDr. Zorou
Belkovou, notár so sídlom: Na Troskách 22, Banská Bystrica Notárska zápisnica NZ
1414/2019, NZ 282782/2018, NCRls 29338/2018 zo dňa 06.09.2018, ktorá tvorila prílohu
predmetnej žiadosti.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda, so sídlom: Nám. Sv. Štefana 1, 929 21
Dunajská Streda listom č. Pd 150/18/2201-4 zo dňa 09.10.2018 požiadala OÚ Dunajská
Streda, PLO o súčinnosť a vyžiadala si spisový materiál, ktorý súvisí s výpoveďou zmluvy
o užívaní Poľovného revíru Veľké Blahovo, nakoľko jej bol doručený „Podnet na
preskúmanie zákonnosti postupu Okresného úradu, pozemkového a lesného odboru“ od PZ
SPZ vo Veľkom Blahove v zastúpení JUDr. Zuzany Srnkovej, advokát, Podbrezovská 39, 931
06 Bratislava. OÚ Dunajská Streda, PLO v prílohe listu zo dňa 12.10.2018 zaslal Okresnej
prokuratúre Dunajská Streda 1 x spisový materiál OU-DS-PLO-2017/008282, 1 x spisový
materiál OU-DS-PLO-2017/018586. Následne Okresná prokuratúra Dunajská Streda vydala
„vyrozumenie“ č. Pd 150/18/2201-10 zo dňa 30.11.2018 k „podnetu na preskúmanie
zákonitosti postupu Okresného úradu Dunajská Streda, pozemkového a lesného odboru“.
Vo svojom liste uviedla postup vyradenia zmluvy o užívaní poľovného revíru správnym
orgánom podľa zákona o poľovníctve. Ďalej uviedla, že „Správny orgán v konaní nie je
oprávnený skúmať a posudzovať platnosť resp. neplatnosť úkonov súkromnoprávnej povahy,
ktoré boli vyjadrené – prejavené na zhromaždení vlastníkov resp. na základe výsledkov záverov prijatých na zhromaždení. O platnosti – neplatnosti týchto úkonov, vrátane posúdenia
rozsahu a oprávnenosti konať na základe splnomocnení vydaných neprítomnými vlastníkmi
resp. spoluvlastníkmi na zhromaždení, môže rozhodovať výlučne súd“. Na záver Okresná
prokuratúra Dunajská Streda uviedla, že „postup správneho orgánu považuje za zákonný
a preto podnet ako nedôvodný odkladá“.

2. strana rozhodnutia Okresného úradu Trnava, č. j. OU-TT-OOP4-2019/015931

Dňa 11.10.2018 bolo na Okresnú prokuratúru Dunajská Streda doručené „Podanie
trestného oznámenia – Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchanie trestného činu
podvodu“, ktoré podalo PZ SPZ vo Veľkom Blahove v zastúpení JUDr. Zuzany Srnkovej.
Uvedené podanie Okresná prokuratúra Dunajská Streda dňa 16.10.2018 listom č. 1Pn
540/18/2201-4 odstúpila na Obvodné oddelenie Policajného zboru Dunajská Streda.
OÚ Dunajská Streda, PLO dňa 27.02.2019 vydal „ oznámenie o začatí konania“ na
„Poverenie Poľovníckeho združenia Slovenského poľovníckeho zväzu vo Veľkom Blahove na
zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v Poľovnom revíri Veľké Blahovo“.
Uvedené oznámenie správny orgán adresoval PZ SPZ vo Veľkom Blahove, ktoré si
predmetný list prevzalo 27.02.2019.
Následne OÚ Dunajská Streda, PLO dňa 28.02.2019 vydal rozhodnutie č. OU-DSPLO-2019/009061-002, ktorým rozhodol podľa § 4 ods. 6 zákona o poľovníctve o poverení
PZ SPZ vo Veľkom Blahove „vykonávaním ochranou poľovníctva a starostlivosti o zver
podľa § 24 ods. 1 a § 26 zákona o poľovníctve v uznanom Poľovnom revíri Veľké Blahovo“.
V odôvodnení správny orgán uviedol, že v predmetnej veci koná Okresná prokuratúra
Dunajská Streda a Obvodné oddelenie policajného zboru Dunajská Streda, ktoré „predmetné
konanie do dnešného dňa neukončilo a okresná prokuratúra sa ku konaniu doposiaľ
nevyjadrila“. Ďalej OÚ Dunajská Streda, PLO uviedol, že „nakoľko podklady k žiadosti sú
predmetom trestného konania, tunajší správny orgán bude vo veci žiadosti konať až po
ukončení trestného konania“. Podľa predloženého spisového materiálu vyššie uvedené
rozhodnutie správny orgán doručil len PZ SPZ vo Veľkom Blahove dňa 28.02.2019.
OÚ Dunajská Streda, PLO dňa 18.03.2019 vydal „odpoveď“ č. OU-DS-PLO2019/004852-002 na „Žiadosť o evidenciu Zmluvy o užívaní Poľovného revíru Veľké
Blahovo“. Správny orgán vo svojej odpovedi informoval žiadateľov o vydanom rozhodnutí
č. OU-DS-PLO-2019/009061-002 zo dňa 28.02.2019, ktorým poveril PZ SPZ vo Veľkom
Blahove vykonávaním ochranou poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26
zákona o poľovníctve v uznanom Poľovnom revíri Veľké Blahovo. Na záver svojho listu
správny orgán uviedol, že „nie je kompetentný posúdiť, či bol spáchaný trestný čin,
priestupok alebo správny delikt“, preto vo veci podanej žiadosti „prerušuje konanie a len čo
pominú prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo, správny orgán v konaní bude pokračovať“.
Dňa 09.04.2019 Ing. Štefan Varga doručil Okresnému úradu Trnava, odboru
opravných prostriedkov, referátu lesného hospodárstva (ďalej len „OÚ Trnava, OOP“)
„Odvolanie voči rozhodnutiu o poverení poľovníckej organizácie v Poľovnom revíri Veľké
Blahovo“. Ing. Štefan Varga vo svojom liste k vydaniu rozhodnutia č. OU-DS-PLO2019/009061-002 zo dňa 28.02.2019 okrem iného uviedol, že „Okresný úrad Dunajská
Streda, pozemkový a lesný odbor postupoval nezákonne, nakoľko podmienky pre postup podľa
§ 4 ods. 6 zákona č. 274/2009 neboli splnené nakoľko sa nejedná o konanie o uznanie
poľovného revíru a ak by sa jednalo je nutné postupovať podľa ustanovení Správneho
poriadku a teda najprv oznámiť začatie takéhoto konania verejnou vyhláškou a potom aj
oznámiť rozhodnutie s riadnym poučením rovnako vo forme verejnej vyhlášky, čo však nebolo
vôbec dodržané“.
OÚ Trnava, OOP listom č. OU-TT-OOP4-2019/015931 zo dňa 17.04.2019 vyzval Ing.
Štefana Vargu na zaplatenie správneho poplatku vo výške 16,50 €, nakoľko podanie
menovaného zo dňa 02.04.2019 tunajší správny orgán vyhodnotil ako podnet na preskúmanie
rozhodnutia mimo odvolacieho konania v súlade s § 65 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní a preto sa naň vzťahuje vyššie uvedený správny poplatok, pričom jeho výšku určuje
položka č. 1 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona o správnych
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poplatkoch. Ing. Štefan Varga dňa 03.05.2019 OÚ Trnava, OOP doručil „potvrdenie o úhrade
správneho/súdneho poplatku“ vo výške 16,50 €.
Podľa § 79 ods. 3 zákon 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“.
OÚ Trnava, OOP dňa 20.05.2019 vydal „oznámenie o začatí mimo odvolacieho
konania“ č. OU-TT-OOP4-2019/015931, ktorým oznámil začatie mimo odvolacieho konania
vo veci preskúmania rozhodnutia č. OU-DS-PLO-2019/009061 zo dňa 28.02.2019 o poverení
PZ SPZ vo Veľkom Blahove na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver
v Poľovnom revíri Veľké Blahovo. Zároveň tunajší správny orgán dal účastníkom konania
možnosť vyjadriť sa k danej veci v termíne do 7 dní odo dňa doručenia predmetného
oznámenia.
Na OÚ Trnava, OOP dňa 03.06.2019 bol doručený list zo dňa 28.05.2019 od Ing.
Štefana Vargu, v ktorom sa vyjadruje k nezákonnému povereniu poľovníckej organizácie
ochranou poľovníctva a užívania Poľovného revíru Veľké Blahovo. Vo svojom vyjadrení
opäť poukázal, že OÚ Dunajská Streda, PLO postupoval nezákonne, „nakoľko podmienky pre
postup podľa § 4 ods. 6 zákona č. 274/2009 neboli splnené nakoľko sa nejedná o konanie o
uznanie poľovného revíru a ak by sa jednalo je nutné postupovať podľa ustanovení Správneho
poriadku a teda najprv oznámiť začatie takéhoto konania verejnou vyhláškou a potom aj
oznámiť rozhodnutie s riadnym poučením rovnako vo forme verejnej vyhlášky, čo však nebolo
vôbec dodržané“. Vo svojom vyjadrení žiada, aby bolo „rozhodnutie o poverení zrušené
a aby bola bezodkladne zaevidovaná zmluva predložená dňa 01.10.2018“.
Ďalej bolo OÚ Trnava, OOP dňa 06.06.2019 doručené vyjadrenie Obce Veľké
Blahovo č. OUVB/2019/440 zo dňa 04.06.2019, v ktorom uviedla priebeh evidencie zmluvy
o užívaní Poľovného revíru Veľké Blahovo zo dňa 20.03.217, ktorá bola uzatvorená medzi
vlastníkmi poľovných pozemkov Poľovného revíru Veľké Blahovo, ktorých zastupovali
splnomocnení zástupcovia Ing. Štefan Varga, Ing. Igor Šipula a p. Viliam Csánó a PZ SPZ vo
Veľkom Blahove. Predmetnú zmluvu OÚ Dunajská Streda, PLO zaevidoval dňa 28.05.2017
pod číslom „Poľov EZ 05/2017 DS“. Zároveň uviedla, že „vykonaním úkonu, na ktorý bolo
splnomocnenie obmedzené, splnomocnenie zaniklo v zmysle § 33b zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov“. Podľa Obce Veľké Blahovo vyššie
menovaní „mali údajne zneužiť plnomocenstvá vlastníkov poľovných pozemkov z roku 2016
a 2017 poľovného revíru s názvom Veľké Blahovo v okrese Dunajská Streda na zastupovanie
vlastníkov poľovných pozemkov na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov konanom
dňa 30.08.2018 so začiatkom o 09, 00 hod. v hoteli LUX, Námestie Slobody 397/2, Banská
Bystrica“.
Dňa 10.06.2019 bolo na OÚ Trnava, OOP doručené vyjadrenie Ing. Ľudovíta Csiba
a Jozefa Egyházi. Menovaní vo svojom vyjadrení uvádzajú skutočnosti ako uviedol aj Ing.
Štefan Varga vo svojom vyjadrení zo dňa 03.06.2019.
Dňa 14.06.2019 bolo na OÚ Trnava, OOP doručené vyjadrenie PZ SPZ vo Veľkom
Blahove, v ktorom opisuje priebeh konania vo veci evidencie zmluvy o užívaní Poľovného
revíru Veľké Blahovo a jej vyradenie z evidencie zmlúv o užívaní poľovného revíru. Uvedené
poľovnícke združenie vo svojom vyjadrení poukazuje na „dôvodné podozrenie, že trojica
vylúčených členov Viliam Csánó, Ing. Štefan Varga, Ing. Igor Šipula zneužila plnomocenstvá
vlastníkov poľovných pozemkov z roku 2016 a 2017“ poľovného revíru s názvom Veľké
Blahovo v okrese Dunajská Streda, ktoré im bolo udelené na zastupovanie na zhromaždení
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vlastníkov poľovných pozemkov v Poľovnom revíri Veľké Blahovo, ktoré sa konalo dňa
14.03.2017 o 9 00 hod. na Notárskom úrade JUDr. Jarmily Polakovičovej, Detvianská 14,
831 06 Bratislava-Rača“. Podľa PZ SPZ vo Veľkom Blahove mali vyššie menovaní
predmetné plnomocenstvá zneužiť pri zániku zmluvy o užívaní Poľovného revíru Veľké
Blahovo, ktorú OÚ Dunajská Streda, PLO zaevidoval pod číslom Poľov EZ 05/2017 DS s
účinnosťou od 28.05.2017. Zároveň PZ SPZ vo Veľkom Blahove vo vyjadrení upozornilo na
už vyššie spomenuté konanie zo strany Okresnej prokuratúry Dunajská Streda.
Podľa § 3 ods. 2 zákona o správnom konaní „správne orgány sú povinné postupovať v
konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami,
ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne
obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom
konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka, musia správne
orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v
konaní ujmu“.
Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva po
preskúmaní predloženého spisového materiálu, príslušných zákonov a predložených vyjadrení
uvádza, že podľa § 2 písm. u) zákona o poľovníctve sú „vlastníkmi spoločného poľovného
revíru všetci majitelia poľovných pozemkov, z ktorých je uznaný spoločný poľovný revír“.
Z vyššie citovaného uznesenia § 2 písm. u) zákona o poľovníctve je zrejmé, že vlastníkom
poľovného pozemku je každý majiteľ pozemku z ktorého sa skladá Poľovný revír Veľké
Blahovo. Uvedený poľovný revír bol uznaný rozhodnutím č. 145/96 zo dňa 03.07.1996
Lesným úradom Dunajská Streda vo výmere 1 774,5313 ha a je tvorený z pozemkov, ktoré sa
nachádzajú predovšetkým v katastrálnom území Veľké Blahovo a ďalej zasahuje časťou do
katastrálnych území Vydrany, Jastrabie Kračany, Lesné Kračany a Dolná Potôň. Z uvedeného
vyplýva, že v predmetnom konaní vystupujú všetci vlastníci predmetného poľovného revíru
ako účastníci konania. Nakoľko konanie o poverení PZ SPZ vo Veľkom Blahove na
zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v Poľovnom revíri Veľké Blahovo
malo viac ako 20 účastníkov konania, OÚ Dunajská Streda, PLO mal dodržať zákonné
ustanovenie § 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“ postupom podľa § 26 zákona o správnom konaní.
OÚ Trnava, OOP po preskúmaní vydaných dokumentov: oznámenia o začatí konania –
„Poverenie Poľovníckeho združenia Slovenského poľovníckeho zväzu vo Veľkom Blahove na
zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v Poľovnom revíri Veľké Blahovo“
č. OU-DS-PLO-2019/009061 zo dňa 27.02.2019 a rozhodnutia č. OU-DS-PLO-2019/009061
zo dňa 28.02.2019, ktorým rozhodol o poverení PZ SPZ vo Veľkom Blahove na zabezpečenie
ochranou poľovníctva a starostlivosti o zver v Poľovnom revíri Veľké Blahovo, ktoré sú
súčasťou k veci sa vzťahujúceho spisu č. OU-DS-PLO-2019/009061 zistil, že OÚ Dunajská
Streda, PLO uvedené písomnosti adresoval len PZ SPZ vo Veľkom Blahove, čím došlo zo
strany správneho orgánu k porušeniu ustanovenia § 79 ods. 3 zákona o poľovníctve. Správny
orgán v celom predmetnom konaní nepostupoval v úzkej súčinnosti s ostatnými účastníkmi
konania, t.j. vlastníkmi poľovných pozemkov v Poľovnom revíri Veľké Blahovo tak, ako to
vyžaduje ustanovenie § 3 ods. 2 zákona o správnom konaní.
Podľa § 4 ods. 6 zákona o poľovníctve „ak vznikne počas konania o uznaní poľovného
revíru alebo v uznanom poľovnom revíri potreba zabezpečiť ochranu poľovníctva alebo
potreba zabezpečiť starostlivosť o zver, okresný úrad rozhodnutím poverí vykonaním ochrany
poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 účastníka konania
alebo poľovnícku organizáciu“.
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Podľa § 13 ods. 5 zákona o poľovníctve „okresný úrad rozhodnutím poverí
poľovnícku organizáciu vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24
ods. 1 a § 26, ak vlastník poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru do 30
dní od
a) právoplatnosti rozhodnutia o uznaní poľovného revíru nepredložia zmluvu alebo
zmluvu vlastníkov a nenavrhnú poľovníckeho hospodára,
b) ukončenia platnosti zmluvy alebo zmluvy vlastníkov nepredložia novú zmluvu alebo
novú zmluvu vlastníkov a nenavrhnú poľovníckeho hospodára“.
Podľa § 46 zákona o správnom konaní „rozhodnutie 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“.
Podľa § 65 ods. 2 zákona o správnom konaní „správny orgán príslušný na
preskúmanie rozhodnutia ho zruší alebo zmení, ak bolo vydané v rozpore so zákonom,
všeobecne záväzným právnym predpisom alebo všeobecne záväzným nariadením. Pri zrušení
alebo zmene rozhodnutia dbá na to, aby práva nadobudnuté dobromyseľne boli čo najmenej
dotknuté“.
OÚ Dunajská Streda, PLO svojím rozhodnutím č. OU-DS-PLO-2019/009061 zo dňa
28.02.2019 poveril PZ SPZ vo Veľkom Blahove na zabezpečenie ochranou poľovníctva a
starostlivosti o zver v Poľovnom revíri Veľké Blahovo v zmysle § 4 ods. 6 zákona
o poľovníctve, čo Ing. Štefan Varga vo svojom podaní napáda ako nezákonné z dôvodu, že
predmetné konanie sa netýka konania o uznaní poľovného revíru. OÚ Trnava, OOP dáva
menovanému za pravdu, nakoľko predmetné konanie sa netýkalo konania o uznaní nového
poľovného revíru a ani zmeny hranice poľovného revíru. Vyššie uvedené zákonné
ustanovenie rieši situáciu, aby v žiadnom poľovnom revíri nedošlo k absencii poľovníckeho
hospodárenia, ktorá by nastala vtedy, ak by rozhodnutie o uznaní nového poľovného revíru
ešte nebolo právoplatné a dotknuté poľovné pozemky by boli súčasťou iného poľovného
revíru, ktorý by už nebol v užívaní žiadnej osoby. Správny orgán začne konanie o potrebe
zabezpečiť ochranu poľovníctva alebo potrebe zabezpečiť starostlivosť o zver sám - z úradnej
povinnosti.
Ak OÚ Dunajská Streda, PLO zistil, že v uznanom poľovnom revíri z dôvodu zániku
zmluvy o užívaní poľovného revíru Veľké Blahovo, vznikla potreba zabezpečiť ochranu
poľovníctva alebo potreba zabezpečiť starostlivosť o zver, správny orgán mal postupovať
v zmysle § 13 ods. 5 zákona o poľovníctve.
Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že rozhodnutie č. OU-DS-PLO-2019/009061
zo dňa 28.02.2019, ktorým rozhodol o poverení PZ SPZ vo Veľkom Blahove na zabezpečenie
ochranou poľovníctva a starostlivosti o zver v Poľovnom revíri Veľké Blahovo nebolo vydané
v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi ako to vyžaduje § 46 zákona o
správnom konaní, nakoľko správny orgán vo výroku svojho rozhodnutia použil zákonné
ustanovenie, ktoré sa nevzťahuje k predmetu veci a preto OÚ Trnava, OOP v tomto
rozhodnutí postupoval podľa § 65 ods. 2 zákona o správnom konaní.
Podľa § 16 ods. 1 zákona o poľovníctve „evidenciu zmluvy vykoná príslušný okresný
úrad. Zmluvu zaeviduje, ak ju uzatvorila fyzická osoba alebo právnická osoba podľa § 13 ods.
1 a ak ju podpísali vlastníci spoločného poľovného revíru vlastniaci najmenej nadpolovičnú
väčšinu poľovných pozemkov z výmery poľovného revíru. Súčasťou žiadosti o evidenciu
zmluvy je notárska zápisnica osvedčujúca priebeh zhromaždenia“.
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Podľa § 16 ods. 2 zákona o poľovníctve „okresný úrad nezaeviduje zmluvu, ak na
užívanie poľovného revíru je už zaevidovaná iná zmluva, ak zmluva nespĺňa náležitosti podľa
§ 14 ods. 3 alebo ak zmluva nie je uzatvorená so subjektom podľa § 13 ods. 1“.
Podľa § 17 ods. 2 zákona o poľovníctve „zánik zmluvy je doterajší užívateľ poľovného
revíru povinný nahlásiť príslušnému okresnému úradu do piatich pracovných dní odo dňa jej
zániku“.
Podľa § 16 ods. 3 zákona o poľovníctve „okresný úrad zmluvu ku dňu jej zániku
vyradí z evidencie“.
OÚ Trnava, OOP k procesu evidencie zmluvy o užívaní poľovného revíru uvádza, že
podľa § 12 ods. 1 zákona o poľovníctve „ak sa vlastníci spoločného poľovného revíru
rozhodnú užívať celý spoločný poľovný revír sami alebo prostredníctvom nimi založenej
poľovníckej organizácie, dohodnú si podmienky užívania spoločného poľovného revíru
písomne osobitnou zmluvou“. Následne podľa § 12 ods. 3 zákona o poľovníctve „zmluvu
podľa odseku 1 vlastníci predložia do 15 dní od jej uzatvorenia na evidenciu na okresný úrad,
ktorý ju bezodkladne zaeviduje, ak obsahuje náležitosti podľa odseku 2“. Tunajší správny
orgán ďalej dáva do pozornosti, že podľa § 79 ods. 2 písm. c) zákona o poľovníctve
„všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na evidenciu zmluvy vlastníkov podľa §
12 alebo zmluvy podľa § 13“.
Z uvedeného vyplýva, že vo veci evidencie zmluvy o užívaní Poľovného revíru Veľké
Blahovo podľa § 16 ods. 1 a 2 zákona o poľovníctve alebo vyradení zmluvy o užívaní
Poľovného revíru Veľké Blahovo z evidencie zmlúv podľa § 17 ods. 2 a 3 zákona
o poľovníctve, je kompetentný konať OÚ Dunajská Streda, PLO. Vzhľadom na vyššie
uvedené a na toto konanie, ktoré sa týka len skúmania konania o poverení užívania
Poľovného revíru Veľké Blahovo, sa OÚ Trnava, OOP k predmetnému vyradeniu, resp.
evidencie zmluvy nebude vyjadrovať.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti Okresný úrad Trnava, odbor opravných
prostriedkov, referát lesného hospodárstva rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 68 ods. 2 zákona o správnom konaní
podať odvolanie do 15 dní od jeho oznámenia na Okresný úrad Trnava, odbor opravných
prostriedkov, Vajanského 2, P.O.BOX 3, 917 02 Trnava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné
súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Ing. Alena Stupjanská
poverená zastupovaním vedúceho zamestnanca
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Doručuje sa:
- so žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli po dobu 15 dní a po ukončení vývesnej lehoty o
vrátenie tohto rozhodnutia s vyznačením doby vyvesenia a zvesenia na tunajší úrad
1. Obec Kráľovičove Kračany, Kráľovičove Kračany 109, 930 03 Kráľovičove Kračany
(verejnou vyhláškou podľa § 79 ods. 3 zákona o poľovníctve)
2. Obec Veľké Blahovo, Veľké Blahovo 72, 930 01 Veľké Blahovo (verejnou vyhláškou
podľa § 79 ods. 3 zákona o poľovníctve)
3. Obec Vydrany, Vydrany 71, 930 16 Vydrany (verejnou vyhláškou podľa § 79 ods. 3
zákona o poľovníctve)
4. Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor, Korzo Bélu Baróka 789/3
Dunajská
Streda (verejnou vyhláškou podľa § 79 ods. 3 zákona o poľovníctve)
5. Ing. Štefan Varga, Krížna 1007/12, 929 01 Dunajská Streda
6. Poľovnícke združenie Slovenského poľovníckeho zväzu vo Veľkom Blahove, Veľké
Blahovo 783, 930 01 Veľké Blahovo

vyvesené dňa: ...................................

pečiatka, podpis: ........................................

zvesené dňa: ......................................

pečiatka, podpis: .........................................
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