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Vec : Usmernenie
Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, odboru štátnej stavebnej
správy (ďalej MDVRR SR) bola dňa 18. 10. 2012 doručená Vaša žiadosť o usmernenie vo
veci povoľovania zariadení pre poľovníctvo - poľovníckych posedov.
Vzhľadom k tomu, že zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov,
ako aj zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov patrí do gescie MPRV SR, listom č. 22534/2012/SV/Sa zo dňa
23.10.2012 sme požiadali MPRV SR o výkladové stanovisko k problematike povoľovania
poľovníckych posedov.
Z listu MPRV SR č. 3978/2012-710 zo dňa 6.11.2012 a z príslušných ustanovení
vyššie uvedených zákonov vyplýva, že povoľovanie poľovníckych zariadení (§2k zák. č.
274/2009 Z.z.) nie je v kompetencii stavebných úradov.
S pozdravom

riaditeľka odboru štátnej stavebnej správy
Príloha: stanovisko MPRV SR č. 3978/2012-710 zo dňa 6. 11.2012
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Vec

Stavby posedov na lesných pozemkoch - stanov:’sko

K Vašej žiadosti č. 22534/2012/SV/Sa z 23.10.2012 o výkladové stanovisko
k výstavbám posedov a poľovníckych zariadení \ potrebe získania súhlasu vlastníka pozemku
na túto činnosť, Vám zasielame nasledujúce stanovisko.
Podľa § 26 ods. 1 písm. c) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je povinnosťou užívateľa
poľovného revíru zriaďovať v poľovnom revíri poľovnícke zariadenia z takého materiálu,
ktorý nenaruší vzhľad krajiny, ak to nie je v rozpore so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Táto povinnosť je podmienená súhlasom
vlastníka, resp. vlastníkov poľovných pozemkov. Povinnosť vyžiadania súhlasu na zriadenie
poľovníckeho zariadenia sa vzťahuje na poľovnícke zariadenia zriadené od 01.9.2009, kedy
nadobudol účinnosť zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Súčasne, podľa § 31 ods. 1 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení
neskorších predpisov, je výstavba posedov činnosťou, ktorá je na lesných pozemkoch
všeobecne zakázaná. To neplatí, ak sa táto činnosť, v súlade s § 31 ods. 8 citovaného zákona
o lesoch a na základe súhlasu vlastníka pozemku, realizuje v rámci výkonu práva
poľovníctva.
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