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Vec

Poverenie 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 – možnos# vyjadri#
sa k podkladom rozhodnutia a spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnú# jeho doplnenie v súlade s § 33 zákona o
správnom konaní - 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“/,
oznámil 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“/.

Správny orgán oslovil 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.
Na základe doru#ených zoznamov sú mu známi nasledovní vlastníci po#ovných pozemkov a držitelia po#ovných
lístkov :

1. Miroslav Marko, Priepasné 235
2. Štefan Marko ml., Priepasné 245
3. Marta Mare#ková, M. Mare#ka, Myjava
4. Jaroslav Mosný, Priepasné 126
5. Ján Hrajnoha, Priepasné 161
6. Peter Hrajnoha 161
7. Miloš Kvasnica, Závšky 1112/6, Myjava
8. Peter Kvasnica, Nádražná 70/1
9. Štefan Kvasnica, M. R. Štefánika 582, Myjava

Zárove# správny orgán vyzýva vlastníkov po#ovných pozemkov, ktorí nie sú uvedení vo vyššie uvedenom zozname,
a sp##ajú podmienky uvedené v oznámení o za#atí konania o poverení vlastníkov po#ovných pozemkov, aby si
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uplatnili svoje právo na Okresnom úrade Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36,
915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Dôvodom za#atia vyššie uvedeného konania bol moment, že pre po#ovný revír Priepasné nie je zaevidovaná zmluva
o užívaní po#ovného revíru, nako#ko o platnosti dvoch predložených zmlúv pre PR Priepasné rozhoduje okresný
súd v Novom Meste nad Váhom. Správny orgán posúdil túto situáciu ako situáciu uvedenú v § 4, ods. 6 zákona o
po#ovníctve, aby do#asne riešil starostlivos# a ochranu zveri v po#ovnom revíri Priepasné.

V tomto konaní, o poverení vlastníkov po#ovných pozemkov, podal proti postupu správneho orgánu d#a 21.10.2021
námietku vlastník po#ovných pozemkov – Ján Mosný, bytom Priepasné 192, na základe oznámenia o za#atí konania
vo vyššie uvedenej predmetnej veci.
Namieta, že
a) v tej istej veci sú vedené správnym orgánom súbežne dve konania o poverení pod#a § 4 ods. 6 zákona #. 274/2009
Z.z. o po#ovníctve v znení neskorších predpisov
b) že konanie o poverení po#ovníckej organizácie MIROM-REV nemalo by# vôbec za#até ale sa mal správny orgán
vysporiada# so zmluvami predloženými na evidenciu

K uvedenému dáva správny orgán nasledovné stanovisko :
Konanie o poverení 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, je konanie vedené v súlade so zákonom o správnom konaní. O dve rovnaké
konania sa jedná v prípade, že ide o rovnakých ú#asníkov, rovnaký predemet a rovnaké skutkové okolnosti konania.

Tu sa síce jedná o rovnaký predmet konania ako aj rovnaké skutkové okolnosti avšak o rôznych ú#astníkov konania.

Pri poverovaní po#ovníckej organizácie MIROM-REV so sídlom Novomestská 14, 907 01 Myjava, I#O : 42148677,
ide o konanie o poverení konkrétnej po#ovníckej organizácie, ktoré je opakovane napádané zo strany niektorých
vlastníkov po#ovných pozemkov za ú#elom zabránenia vydania rozhodnutia vo veci samej.
V druhom prípade poverenia, ide o konanie, kde by miesto po#ovníckej organizácie mohli by# poverení vlastníci
po#ovných pozemkov v PR Priepasné, ktorí ale zárove# musia sp##a# požiadavku platného po#ovného lístka, ak
má by# ochrana a starostlivos# vykonávaná v zmysle zákona o po#ovníctve.

Konanie o poverení bolo za#até z dôvodu, že pre Po#ovný revír Priepasné /#alej „PR Priepasné“/ nie je evidovaná
zmluva o užívaní PR Priepasné, nako#ko prebieha konanie pred okresným súdom, na základe návrhov podaných
žalôb jednotlivými stranami.
Ke#že predmetom podaných žalôb je platnos# zmlúv o užívaní po#ovných pozemkov v po#ovnom revíri Priepasné,
je žiadúce aby správny orgán vedel ako túto skuto#nos# vyhodnotí súd. Otázka platnosti zmlúv je pre správny orgán
#iastkovou „predbežnou otázkou“, ktorá by mala by# zodpovedaná pred vydaním opatrenia o evidencii/neevidencii
zmluvy. V prípade, že rozhodne súd o neplatnosti niektorej zmluvy, nemôže správny orgán takúto zmluvu, ešte
pred vydaním rozhodnutia súdu, zaevidova#. O tomto tiež správny orgán upovedomil Po#ovné združenie Priepasné
spomenutým listom zo d#a 23.1.2018.
Pod#a § 79 ods.2 písm. c) zákona o po#ovníctve sa na evidenciu zmluvy pod#a § 12 nevz#ahuje všeobecný predpis
o správnom konaní. Evidencia zmluvy o užívaní po#ovných pozemkov v po#ovnom revíri nie je teda konaním,
ktorého výsledkom je rozhodnutie, ale aj tak, v súlade s § 3 ods.7 správneho zákona, je správny orgán povinný
použi# primerane základné pravidlá správneho konania pri vydávaní osved#ení, posudkov, vyjadrení, odporú#aní a
iných podobných opatrení, tzn. pri vydávaní iných správnych aktov, ktoré nemajú charakter rozhodnutia.

#alšie námietky boli doru#ené 27.10.2021 pánom Jaroslavom Mosným, bytom Priepasné 126, 916 15, ktorý namieta,
že :
a) postup správneho orgánu v súlade s § 4 ods.6 zákona o po#ovníctve je nezákonný, nako#ko toto ustanovenie
zákona možno použi# pri uznávaní po#ovného revíru alebo v uznanom po#ovnom revíri; citácia „ v uznanom
po#ovnom revíri“ znamená, že na základe rozhodnutia dôjde k uznaniu po#ovného revíru , avšak rozhodnutie zatia#
nenadobudlo právoplatnos#
b) je predložená zmluva na užívanie tohto revíru, ktorou sa má správny orgán zaobera#
c) oznámenie zo d#a 28.9.2021 je neur#ité, nako#ko z obsahu nie je zrejmé, na základe akých skuto#ností a úvah
hodlá správny orgán poveri# ochranou po#ovníctva a starostlivos#ou o zver nejakých jednotlivcov
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Správny orgán k uvedeným námietkam uvádza :
Inštitút poverenia ochranou po#ovníctva a starostlivosti o zver, môže správny orgán v zmysle zákona o po#ovníctve
použi# v súlade s § 13 ods.5 zákona o po#ovníctve , za predpokladu, že vlastník po#ovného revíru alebo vlastníci
spolo#ného po#ovného revíru do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uznaní po#ovného revíru nepredložia
zmluvu alebo zmluvu vlastníkov a nenavrhnú po#ovníckeho hospodára, alebo do 30 dní ukon#enia platnosti zmluvy
alebo zmluvy vlastníkov nepredložia novú zmluvu alebo novú zmluvu vlastníkov a nenavrhnú po#ovníckeho
hospodára. Táto situácia nenastala, nako#ko zmluva bola predložená, resp. boli predložené zmluvy dve. Každá s
odsúhlasením nadpolovi#nej vä#šiny vlastníkov po#ovných pozemkov.
Druhou možnos#ou je poži# § 4 ods.6 zákona o po#ovníctve, pod#a ktorého 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. Pán Mosný
argumentuje, že „v uznanom po#ovnom revíri“ znamená že na základe rozhodnutia dôjde k uznaniu po#ovného
revíru, avšak rozhodnutie zatia# nenadobudlo právoplatnos#. Ak však rozhodnutie nenadobudlo právoplatnos#, nie
je ú#inné a teda ani vykonate#né. V kone#nom dôsledku revír nie je uznaný.
Máme za to, že v uznanom po#ovnom revíri znamená práve situáciu, ktorá nastala. Zmluvy boli predložené ale
zatia# sa o nich „nerozhodlo“. V tomto prípade tomu bránia žaloby podané na súd, ktoré sú pre správny orgán
„predbežnou otázkou“ a od výsledku ktorých záleží #alší postup v evidencii. Týmto je odpovedané aj na bod b) v
námietkach pána Mosného.
Ke#že konanie o poverení po#ovníckej organizácie MIROM-REV je neustále blokované zo strany vlastníkov
po#ovných pozemkov, pod#a § 13 ods.6 zákona o po#ovníctve 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 súlade so
zákonom o po#ovníctve.

Námietky boli doru#ené d#a 27.10.2021 aj pánom Miroslavom Markom, bytom Priepasné 235, 906 15, ktorý
namieta, že :
a) neexistuje právny dôvod na za#atie konania v zmysle § 4 ods.6 zákona o po#ovníctve a že je to len obštrukcia
ako nekona# vo veci evidencie zmluvy o užívaní po#ovného revíru Priepasné
Aj tu správny orgán konštatuje to, #o už bolo uvedené vyššie. A síce, že je vo všeobecnom záujme, aby bola
zabezpe#ená starostlivos# o zver, pokia# nebude zaevidovaná niektorá z predložených zmlúv a že ku konaniu
o poverení ochranou a starostlivos#ou o zver pristúpil z dôvodu nevyhnutného riešenia situácie v PR Priepasné
( vyhlásené mimoriadne veterinárne opatrenia AMO, #asté úhyny vo#ne žijúcej zveri, zrážky a strety s motorovými
vozidlami ).

Správny orgán je v súlade s § 33 ods. 2 zákona #.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
povinný ú#astníkom konania a zú#astneným osobám da# možnos#, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadri#
k jeho podkladu a spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnú# jeho doplnenie. Preto Vás týmto žiadame, aby ste sa v
zmysle tohto ustanovenia vyjadrili pred vydaním rozhodnutia do 5 dní odo d#a doru#enia tohto oznámenia.

Všetky podklady predmetného konania sa nachádzajú na Okresnom úrade Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a
lesný odbor, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, 7.posch.

Vzh#adom k tomu, že v konaní o poverení na zabezpe#enie ochrany po#ovníctva a starostlivosti o zver je viac
ako 20 ú#astníkov konania alebo zú#astnených osob, doru#uje sa táto písomnos# v zmysle § 79 ods. 3 zákona o
po#ovníctve verejnou vyhláškou a v súlade s § 26 zákona o správnom konaní tak, že sa písomnos# vyvesí po dobu
15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný de# tejto lehoty je d#om doru#enia.

Doru#uje sa :
1. vlastníci po#ovných pozemkov v po#ovnom revíri Priepasné
2. Miroslav Marko, Priepasné 235
3. Štefan Marko ml., Priepasné 245
4. Marta Mare#ková, M.Mare#ka, Myjava
5. Jaroslav Mosný, Priepasné 126
6. Ján Hrajnoha, Priepasné 161
7. Peter Hrajnoha 161
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8. Miloš Kvasnica, Závšky 1112/6, Myjava
9. Peter Kvasnica, Nádražná 70/1
10. Štefan Kvasnica, M. R. Štefánika 582, Myjava

Ing. Vladimír Knapec

vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozde#ovník k #íslu OU-NM-PLO-2021/010834-006

Obec Priepasné, Priepasné 109, 906 15 Priepasné
Obec Košariská, Košariská 78, 906 15 Košariská
Obec Polianka, Polianka 91, 907 01 Polianka
Národná agentúra pre sie#ové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, Trnava


