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Vec

Oznámenie o za#atí konania vo veci poverenia vlastníkov po#ovných pozemkov v po#ovnom revíri Priepasné,
ktorí sú zárove# držite#mi platných po#ovných lístkov, vykonávaním ochrany po#ovníctva a starostlivosti o zver
pod#a § 24 ods. 1 a § 26 v zmysle § 4 ods. 6 zákona #.274/2009 Z. z. o po#ovníctve v znení neskorších predpisov
v PR Priepasné – VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor /#alej „správny orgán“/, ako príslušný orgán
štátnej správy na úseku po#ovníctva v zmysle § 71 ods. 2 písm c) a § 74 ods. 1 písm. c) zákona #. 274/2009 Z.z.
o po#ovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov /#alej "zákon o po#ovníctve"/ a v súlade s ust. § 18 ods.
3 zákona #. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov /#alej „zákon o správnom konaní“/,
oznamuje vlastníkom po#ovných pozemkov v po#ovnom revíri Priepasné, ú#astníkom konania, dotknutým orgánom
a organizáciám, že na podnet správneho orgánu bolo za#até konanie vo veci poverenia vlastníkov po#ovných
pozemkov v po#ovnom revíri Priepasné, ktorí sú zárove# držite#mi platných po#ovných lístkov, vykonávaním
ochrany po#ovníctva a zabezpe#ením starostlivosti o zver pod#a § 24 ods. 1 a § 26 v zmysle § 4 ods. 6 zákona o
po#ovníctve v po#ovnom revíri Priepasné /#alej „poverenie vlastníkov po#ovných pozemkov“/.

Po#ovný revír Priepasné bol uznaný rozhodnutím Lesného úradu Senica pod #.j. 424/1994 vydaným d#a 9. 8. 1994,
právoplatné d#a 31. 8. 1994. Týmto boli uznané po#ovné pozemky vlastníkov ako spoluvlastnícky po#ovný revír
pod názvom Priepasné o výmere 1 240,20 ha.

Dôvodom za#atia konania vo veci poverenia vlastníkov po#ovných pozemkov je skuto#nos#, že pre Po#ovný revír
Priepasné /#alej „PR Priepasné“/ zatia# nie je evidovaná zmluva o užívaní PR Priepasné, nako#ko prebieha konanie
pred okresným súdom a v konaní o poverení po#ovníckej organizácie nemožno pokra#ova#, nako#ko sú vlastníkmi
po#ovných pozemkov predkladané oznámenia o predpojatosti zamestnancov správneho orgánu.

Vzh#adom na vyššie uvedené okolnosti, a dôvodu nevyhnutného riešenia situácie v PR Priepasné (vyhlásené
mimoriadne veterinárne opatrenia AMO a #asté úhyny vo#ne žijúcej zveri ), vzniknutú situáciu posúdil okresný
úrad ako situáciu uvedenú v ustanovení § 4 ods. 6 zákona o po#ovníctve, a síce : „Ak vznikne po#as konania o
uznaní po#ovného revíru alebo v uznanom po#ovnom revíri potreba zabezpe#i# ochranu po#ovníctva alebo potreba
zabezpe#i# starostlivos# o zver, okresný úrad rozhodnutím poverí vykonaním ochrany po#ovníctva a zabezpe#ením
starostlivosti o zver pod#a § 24 ods. 1 a § 26 ú#astníka konania alebo po#ovnícku organizáciu.“

Správny orgán sa rozhodol poveri# ochranou po#ovníctva v PR Priepasné vlastníkov po#ovných pozemkov v
po#ovnom revíri Priepasné, ktorí sú zárove# držite#mi platných po#ovných lístkov. Za týmto ú#elom oslovil
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po#ovnícke organizácie pôsobiace v k.ú. Priepasné, Polianka, Košariská a zárove# aj SPZ RgO Senica o sú#innos#
a zoznam držite#ov platných po#ovných lístkov v uvedených katastrálnych územiach.

Zo znenia zákona o po#ovníctve vyplýva :
V zmysle § 2 písm p) zákona o po#ovníctve po#ovným revírom je po#ovný pozemok alebo súbor súvislých
po#ovných pozemkov jedného alebo viacerých vlastníkov vymedzených v rozhodnutí orgánu štátnej správy
po#ovníctva, v ktorom možno vykonáva# právo po#ovníctva.
V zmysle § 2 písm q) zákona o po#ovníctve právom a výkonom po#ovníctva je súhrn práv a povinností zver
cie#avedome chova# a chráni#, lovi# ju, ulovenú alebo inak usmrtenú zver a jej vývojové štádiá a zhody parožia
si privlast#ova# alebo predáva#, zbiera# vajcia pernatej zveri na ú#el jej vyliahnutia a chovu s povolením pod#a
osobitného predpisu5) a využíva# na to v nevyhnutnej miere po#ovné pozemky, po#né a lesné cesty.
V zmysle § 2 písm o) zákona o po#ovníctve po#ovným pozemkom je každá plocha, ktorá nie je uvedená v písmene f)
V zmysle § 2 písm f) zákona o po#ovníctve nepo#ovnou plochou je zastavané územie obce, zastavaný pozemok,
cintorín, nádvorie a dvor, ihrisko, ohradená záhrada, ovocinárska a lesná škôlka, vinica, sad, park, pozemok slúžiaci
na farmový chov zveri, dráha,3) dia#nica, cesta I., II. a III. triedy, letisko4) a prístav, ostatný oplotený pozemok, ak
nie je zvernicou, iný pozemok pod#a rozhodnutia okresného úradu [§ 74 ods. 1 písm. b)],
V zmysle § 2 písm s) zákona o po#ovníctve spolo#ným po#ovným revírom je po#ovný revír uznaný z po#ovných
pozemkov vo vlastníctve viacerých vlastníkov.
V zmysle § 2 písm u) zákona o po#ovníctve vlastníkmi spolo#ného po#ovného revíru sú všetci majitelia po#ovných
pozemkov, z ktorých je uznaný spolo#ný po#ovný revír.
V zmysle § 4 ods.6 zákona o po#ovníctve ak vznikne po#as konania o uznaní po#ovného revíru alebo v uznanom
po#ovnom revíri potreba zabezpe#i# ochranu po#ovníctva alebo potreba zabezpe#i# starostlivos# o zver, okresný
úrad rozhodnutím poverí vykonaním ochrany po#ovníctva a zabezpe#ením starostlivosti o zver pod#a § 24 ods. 1
a § 26 ú#astníka konania alebo po#ovnícku organizáciu
V zmysle § 11 ods.1 zákona o po#ovníctve o využití práva po#ovníctva v po#ovnom revíri (#alej len „užívanie
po#ovného revíru“) rozhoduje vlastník samostatného po#ovného revíru alebo vlastníci spolo#ného po#ovného revíru
postupom pod#a § 5.
V zmysle § 13 ods.6 zákona o po#ovníctve poverená po#ovnícka organizácia musí s poverením vyjadri# písomný
súhlas. Ak po#ovnícka organizácia nevyjadrí písomný súhlas s poverením, starostlivos# o zver a ochranu zveri a
po#ovného revíru je povinný zabezpe#i# vlastník po#ovného revíru alebo vlastníci spolo#ného po#ovného revíru.
V zmysle § 13 ods.7 zákona o po#ovníctve rozhodnutie o poverení sa vydáva najviac na jeden rok pre jednu
po#ovnícku organizáciu a zaniká d#om evidencie zmluvy alebo zmluvy vlastníkov a vymenovaním po#ovníckeho
hospodára

Vzh#adom k tomu, že v konaní o poverení vykonávaním ochrany po#ovníctva a zabezpe#ením starostlivosti o
zver pod#a § 24 ods. 1 a § 26 je viac ako 20 ú#astníkov konania alebo zú#astnených osôb, a taktiež správnemu
orgánu neznámych vlastníkov po#ovných pozemkov, ktorí sú držite#mi platných po#ovných lístkov, doru#uje sa
toto oznámenie v zmysle § 79 ods. 3 zákona o po#ovníctve verejnou vyhláškou pod#a § 26 zákona o správnom
konaní a to tak, že sa písomnos# vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a webovom sídle ako
aj úradných tabuliach príslušných obecných úradov. Posledný de# tejto lehoty je d#om doru#enia, a zárove# d#om
za#atia konania.

V súlade s § 3 ods. 2 zákona #. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov Vám správny
orgán dáva možnos# vyjadri# sa k podkladom rozhodnutia a uplatni# svoje práva a návrhy k za#atému konaniu
na Okresnom úrade Nové Mesto nad Váhom, pozemkovom a lesnom odbore, Hviezdoslavova 36, 7. poschodie v
úradných hodinách /Po – Št od 8,00 hod. do 15,00 hod, Pi od 8,00 hod do 14,00 hod./osobne, príp. písomne, prípadne
na tel. #ísle 0961 24 5980, 0961 24 5983 v lehote do 10 dní odo d#a doru#enia tohto oznámenia.

Vyvesené : (dátum, pe#iatka, podpis)

Zvesené : (dátum, pe#iatka, podpis)
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Ing. Vladimír Knapec

vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Národná agentúra pre sie#ové a elektronické služby, Ulica Kollárova 8, 917 02 Trnava 2


