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Rozhodnutie
vo veci poverenia Poľovníckej organizácie MIROM-REV

vykonávaním ochrany poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver v poľovnom revíri Priepasné

Výrok
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, ako vecne a miestne príslušný orgán
štátnej správy na úseku poľovníctva podľa ustanovenia § 71 ods.2 písm. c) zákona NR SR č.274/2009 Z.
z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o
poľovníctve), v zmysle § 74 ods.1 písm. c) zákona o poľovníctve a v súlade s ustanovením § 46 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o správnom konaní) rozhodol
takto :

Podľa § 4 ods.6 zákona o poľovníctve

n e p o v e r u j e

Poľovnícku organizáciu MIROM - REV, so sídlom Novomestská 14, 907 01 Myjava, IČO : 42 148 677
vykonávaním ochrany poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver v poľovnom revíri Priepasné
podľa § 24 ods.1a § 26 zákona o poľovníctve.

Odôvodnenie
Na podnet Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, pozemkového a lesného odboru, bolo dňa
17.10.2018 oznámené začatie konania vo veci poverenia Poľovníckej organizácie MIROM-REV ochranou
poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver podľa § 4 ods. 6 zákona o poľovníctve v poľovnom revíri
Priepasné /ďalej len „ poverenie PO MIROM-REV“/.

Dôvodom bola skutočnosť, že pre PR Priepasné nie je zaevidovaná zmluva o užívaní tohto revíru, nakoľko
zmluvy predložené Poľovníckou organizáciou MIROM-REV so sídlom Novomestská 14, Myjava IČO :
42 148 677 (Zmluva o užívaní spoločného poľovného revíru Priepasné uzatvorená v zmysle ustanovení
zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve, ktorej súčasťou je notársky osvedčená zápisnica N 680/2013,
NZ 57380/2013, NCRls 58186/2013 zo dňa 27.12.2013) a Poľovným združením Priepasné, so sídlom
Priepasné 245, IČO: 34 003 550 (Zmluva o užívaní poľovného revíru Priepasné, uzatvorená podľa § 13
zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve uzatvorenú 1.10.2014, spolu s Notárskou zápisnicou N494/2013,
NZ43812/2013, NCRls 44576/2013 zo dňa 20.11.2013) sú predmetom konania o platnosti týchto zmlúv
o užívaní poľovných pozemkov v PR Priepasné pred Okresným súdom v Novom Meste nad Váhom,
vedeným pod. sp. zn. 8Cb/148/2017 na základe návrhov podaných jednotlivými stranami.

Otázka platnosti zmlúv je pre správny orgán predbežnou otázkou, ktorá by mala byť zodpovedaná pred
vydaním opatrenia o evidencii/neevidencii zmluvy. V prípade, že rozhodne súd o neplatnosti niektorej
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zmluvy, nemôže správny orgán takúto zmluvu, ešte pred vydaním rozhodnutia súdu, zaevidovať. O tomto
správny orgán upovedomil Poľovné združenie Priepasné listom č.j. OU-NM-PLO-2018/000630 zo dňa
23. 1. 2018, ako aj listom č.j. 2021/000565 dňa 21.5.25021, 2.7.2021, 30.8.2021.

Vzhľadom na Mimoriadne núdzové opatrenia vyhlásené Štátnou veterinárnou a potravinovou správou
Slovenskej republiky č. 7885/2021-100 zo dňa 2.8.2021 týkajúce sa afrického moru ošípaných (AMO), je
diviačiu zver potrebné monitorovať a predkladať vzorky na výskyt AMO. Problémom sú aj časté úhyny
voľne žijúcej zveri, či strety zveri s dopravnými prostriedkami.

Správny orgán vzniknutú situáciu posúdil ako situáciu uvedenú v ustanovení § 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.“

Poľovný revír Priepasné bol uznaný rozhodnutím Lesného úradu Senica pod č.j. 424/1994 vydaným dňa 9.
8. 1994, právoplatné dňa 31. 8. 1994. Týmto boli uznané poľovné pozemky vlastníkov ako spoluvlastnícky
poľovný revír pod názvom Priepasné o výmere 1 240,20 ha.

Svoje písomné námietky a pripomienky, v súlade s ust. § 3 ods.2 zákona o správnom konaní, ako aj
oznámenia o predpojatosti zamestnancov , v súlade s ust. § 10 zákona o správnom konaní, predkladali
postupne p. Ján Mosný, bytom Priepasné 192, p. Vladimír Mosný, bytom Priepasné 151, JUDr. Lucia
Horná, Horný rad 541/19, Brezová pod Bradlom, Ing. Marián Lukáč, bytom Koplotovce 5, Hlohovec, p.
Matúš Hrajnoha, bytom Horný rad 541/19, Brezová pod Bradlom, p. Jaroslav Mosný bytom Priepasné
126, p. Miroslav Marko bytom Priepasné 235, p. Štefan Marko, bytom Priepasné 245, p. Emília Klbečková
bytom Priepasné 183, p. Milan Jánoš, Myjavská 484/29, Brezová pod Bradlom, Ing. Marián Marko,
Priepasné 245, p. Milan Jaššo, Priepasné 55, Ing. Anna Dugová, Priepasné 245, p. Vladimír Blatniak,
Polianka 195, p. Jana Zelenáková, Horný rad 538/13, Brezová pod Bradlom, Štefan Marko, Priepasné
240, p. Františka Talábová, Jablonka 170, p. Štefan Potúček, bytom Kamenné 1054/4, Myjava, p. Marta
Marečková, M. Marečka 971/24, Myjava, p. Ján Krásny, Priepasné 125, p. Peter Marko, SNP 403/6,
Myjava, p. Petra Klbečku, Priepasné 183 ako vlastníci poľovných pozemkov v PR Priepasné a ktorých
obsahom bol vo väčšine prípadov nesúhlas s konaním o poverení poľovníckej organizácie MIROM-
REV a nesúhlas s poverením PO MIROM-REV. Spolu sa jednalo o dvadsať „Oznámení skutočností
nasvedčujúcich vylúčenie zamestnanca správneho orgánu Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom
o poverení Poľovníckej organizácie Mirom-REV na zabezpečenie ochrany zveri a starostlivosti o zver v
Poľovnom revíri Priepasné v zmysle § 4ods.6 zákona č.274 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ v lehote od 12.11.2018 do 2.9.2021. O každom
jednom rozhodoval nadriadený správny orgán - Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov,
rozhodnutím ( o predpojatosti vedúceho zamestnanca ) v zmysle § 12 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov a následne Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom,
pozemkový a lesný odbor (o predpojatosti zamestnancov), nakoľko oznámenie predpojatosti sa týkalo
všetkých zamestnancov správneho orgánu ako aj vedúceho odboru.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, verejnou vyhláškou zverejnenou
24.8.2020 na úradnej tabuli správneho orgánu vyzval účastníkov konania, a zúčastnené osoby, aby sa v
zmysle § 33 správneho zákona vyjadrili k podkladom k rozhodnutia a spôsobu zistenia, prípadne navrhli
jeho doplnenie.
Túto možnosť využili : p. Ján Mosný, bytom Priepasné 192, p. Štefan Marko, bytom Priepasné 245, p.
Miroslav Marko bytom Priepasné 235, Ing. Marián Lukáč, bytom Koplotovce 5, Hlohovec, p. Vladimír
Mosný, bytom Priepasné 151, p. Jaroslav Mosný bytom Priepasné 126, p. Matúš Hrajnoha, bytom Horný
rad 541/19, Brezová pod Bradlom.
Vo všetkých vyjadreniach a námietkach namietajú účastníci, že:
A) postup správneho orgánu so zamýšľaným poverením pre PO MIROM – REV považuje za nezákonný.
Namieta, že celý § 4 zákona o poľovníctve upravuje postup dotknutých osôb a orgánov pri uznávaní
poľovného revíru. A že aj ods. 6 citovaného zákona logicky nadväzuje na predchádzajúce odseky a teda
postup podľa § 4 ods. 6 je prípustný výlučne za situácie, ak v priebehu konania o uznaní poľovného
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revíru alebo v uznanom poľovnom revíri vznikne potreba zabezpečiť ochranu poľovníctva alebo potreba
zabezpečiť starostlivosť o zver, a že uvedené sa týka situácie, ak na základe rozhodnutia správneho
orgánu dôjde k uznaniu PR, avšak rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť.
K uvedenému správny orgán uvádza :
Poverenie ochranou poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver rieši § 4 a § 13 zákona o
poľovníctve.
§ 13 rieši situáciu, a) ak vlastník poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru do 30
dní od právoplatnosti rozhodnutia o uznaní poľovného revíru nepredložia zmluvu alebo zmluvu vlastníkov
a nenavrhnú poľovníckeho hospodára alebo b) do 30 dní od ukončenia platnosti zmluvy alebo zmluvy
vlastníkov nepredložia novú zmluvu alebo novú zmluvu vlastníkov a nenavrhnú poľovníckeho hospodára.
Ani jedna z uvedených situácií nenastala; každú inú rieši § 4 ods.6 - 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. To, že by malo ísť o situáciu, kedy je vydané rozhodnutie o uznaní revíru a ktoré ešte
nenadobudlo právoplatnosť, ako uvádza pán Mosný, je len domnienka namietateľa a zákon to neuvádza.

B) namieta a poukazuje na to, že správny orgán prvého stupňa má zistiť skutkový stav a na základe
právneho názoru Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky uvedeného v
rozhodnutí č.3399/2017-730 v konaní o evidencii zmluvy o užívaní poľovného revíru Priepasné, posúdiť,
či o zmluve predloženej PO MIROM-REV rozhodovala nadpolovičná väčšina vlastníkov poľovných
pozemkov začlenených do poľovného revíru Priepasné a či predmetnú zmluvu uzatvorili oprávnené osoby
a či zmluva PO MIROM-REV spĺňa najzákladnejšie podmienky pre evidenciu. Správny orgán nemal ani
začať konanie vo veci poverenia PO MIROM-REV ale podľa rozhodnutia MP SR č.2993/2017-730 mal
preskúmať zmluvu PZ Priepasné a na základe zistení ju zaevidovať alebo nezaevidovať.
Na základe vyššie uvedeného správny orgán konštatuje, že konanie o evidencii zmluvy o užívaní PR
Priepasné je predmetom iného konania, ktoré prebieha v súlade s § 79 ods.2 písm. c) zákona o
poľovníctve a na ktoré sa nevzťahuje správne konanie a nie je predmetom konania vo veci poverenia PO
MIROM-REV ochranou poľovníctva a starostlivosti o zver v PR Priepasné.

C) namieta, že prípis OU-NM-PLO-2021/000353-116 zo dňa 24.8.2020 je neurčitý, nakoľko z obsahu
nie je zrejmé na základe akých konkrétnych skutočností a úvah hodlá správny orgán poveriť ochranou
poľovníctva PO MIROM-REV a že ide o svojvôľu správneho orgánu.
V závere žiada správny orgán 1. upustiť od ďalších prieťahov v konaní, 2. upustiť od konania vo veci
poverenia PO MIROM-REV ochranou poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver podľa § 4 ods.6 ,
3.postupovať v súlade s pokynmi nadriadeného orgánu - MP SR č. 3399/2017-730 zo dňa 4.12.2017 a
2993/2017-730 zo dňa 29.12.2017.
Konanie o poverení ochranou poľovníctva a starostlivosti o zver nie je dané „svojvôľou“ správneho
orgánu. Je dané § 4 ods.6 zákona o poľovníctve, ktorý uvádza, že 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.
Konanie bolo začaté na základe oznámenia verejnou vyhláškou, adresované všetkým vlastníkom
poľovných pozemkov v poľovnom revíri Priepasné nielen na tabuli okresného úradu a webovej stránke
okresného úradu, ale aj na úradných tabuliach jednotlivých obcí, ktorých katastrálne územie sa týka PR
Priepasné – Priepasné, Polianka a Košariská.
Poľovnícka organizácia MIROM-REV je poľovnícka organizácia podľa § 32 ods.1 zákona o poľovníctve,
ktorá užívala a vykonávala poľovnícku činnosť v poľovnom revíri Priepasné od roku 2014, riadne
hospodárila a plnila si povinnosti v zmysle § 24 a 26 zákona o poľovníctve, zabezpečovala celoročne
starostlivosť a ochranu zveri pred nepriaznivými vplyvmi, chorobami zveri, ako aj ochranu a bezpečnosť
poľovníckych zariadení, preto považoval správny orgán PO MIROM-REV za vhodnú na poverenie
výkonom ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Priepasné.
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Správny orgán oslovil PO MIROM-REV v apríli 2021 o aktuálne vyjadrenie, vzhľadom na to, že od začiatku
konania, kedy súhlasila PO s poverením, uplynula dlhšia doba. PO MIROM-REV na tento list, doručený
17.4.2021, nereagovala.

Správny orgán zároveň žiadal nadriadený správny orgán o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o
poverení PO MIROM-REV. Posledným vyhovením bol predĺžený termín uvedenej lehoty do 30.12.2021.

Vyhodnotením situácie z priebehu konania ako i z jednotlivých námietok a oznámení je zrejmé, že
poverenie Poľovníckej organizácie MIROM-REV ochranou poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom
revíri Priepasné nie je zo strany niektorých vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Priepasné
žiadúce a stretá sa s nesúhlasným postojom. Je predpoklad, že by to následne malo negatívny vplyv aj
na priebeh ochrany a starostlivosti o zver vykonávaný PO MIROM-REV. Na základe vyššie uvedených
skutočností, zohľadňujúc vôľu a stanoviská vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Priepasné a
snaha predísť tak ďalšej nadbytočnej administratívnej činnosti, rozhodol správny orgán tak ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Vzhľadom k tomu, že v konaní o poverení na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver
je viac ako 20 účastníkov konania alebo zúčastnených osob, doručuje sa táto písomnosť v zmysle § 79
ods. 3 zákona o poľovníctve verejnou vyhláškou a v súlade s § 26 zákona o správnom konaní tak, že
sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu . Posledný deň tejto lehoty je
dňom doručenia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Okresný
úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
Podľa § 74 ods.3 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
odvolanie nemá odkladný účinok.

Doručuje sa .verejnou vyhláškou na úradnej tabuli správneho orgánu a webovej stránke Okresného úradu
Nové Mesto nad Váhom a na úradných tabuliach obcí Priepasné, Polianka, Košariská:
1. vlastníci poľovných pozemkov v poľovnom revíri Priepasné
2. Poľovnícka organizácia MIROM-REV, Novomestská 14, 907 01 Myjava
3. Poľovné združenie Priepasné, Priepasné 245
3. Ján Mosný, bytom Priepasné 192
4. Vladimír Mosný, bytom Priepasné 151
5. JUDr. Lucia Horná, Horný rad 541/19, Brezová pod Bradlom
6. Ing. Marián Lukáč, bytom Koplotovce 5, Hlohovec
7. Matúš Hrajnoha, bytom Horný rad 541/19, Brezová pod Bradlom
8. Jaroslav Mosný bytom Priepasné 126,
9. Miroslav Marko bytom Priepasné 235
10.Štefan Marko, bytom Priepasné 245
11.Emília Klbečková bytom Priepasné 183
12.Milan Jánoš, Myjavská 484/29, Brezová pod Bradlom
13. Ing. Marián Marko, Priepasné 245
14. Milan Jaššo, Priepasné 55
15. Ing. Anna Dugová, Priepasné 245
16. Vladimír Blatniak, Polianka 195
17. Jana Zelenáková, Horný rad 538/13, Brezová pod Bradlom
18. Štefan Marko, Priepasné 240
19. Františka Talábová, Jablonka 170
20. Štefan Potúček, bytom Kamenné 1054/4, Myjava
21. Marta Marečková, M. Marečka 971/24, Myjava
22. Ján Krásny, Priepasné 125
23. Peter Marko, SNP 403/6, Myjava
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24. Peter Klbečka, Priepasné 183

Vyvesené (dátum, pečiatka, podpis) :

Zvesené (dátum, pečiatka, podpis) :

Ing. Vladimír Knapec
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10119

Doručuje sa
Obec Priepasné, Priepasné 109, 906 15  Priepasné, Slovenská republika
Obec Polianka, Polianka 91, 907 01  Polianka, Slovenská republika
Obec Košariská, Košariská 78, 906 15  Košariská, Slovenská republika
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01  Trnava, Slovenská
republika


