
OKRESXÝ ÚnaD MICHALOVCE

Číslo: OU-MI-PLO-20 1 9 /0O34O2l2 V Michalovciach dňa 08. 02.2019

VEREJNÁ vyHrÁŠx,t

ROZHODNI]TIE

Okresný Úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor (d'ale.| len správny orgán) ako príslušný
orgán Štátnej sPrávy na Úseku pol'ovníctva v zmysle § 74 ods. l písm. c) zákona e . )lqDooó
Z, z, o Poťovníctve ao zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(d'alej len,,zákon opol'ovníctve") vspojitosti s § 2 a § 9 zákona č. l8O / 2013';' z.
o organizácií miestnej Štátnej správy a o zmene a doplrrení niektorých zákonov, v sťrlade s ust. §
46 zákona ě.7|11967 Zb, o správnom konaní v zneni neskorších predpisov (d'alej len ,,správny
poriadok") rozhodol takto:

Podl'a § 4, ods. 6,, zákona o pol'ovnícfve

poveruie

ÚČastníka konania - LESY Slovenske,i republiky š.p., so sídlom Námestie SNp 8,
975 66 Banská Bystrica, tČO: 36 038 35l, zabezpečením ochrany pot'ovníctva
a starostlivosti o zver podl'a § 24 ods. 1 a § 26 zákona o pot'ovníctve v uznanom pol'ovnom
revíri ( PR ) Samostatná bažantnica Pavlovce nad Uhom, s celkovou výmerou 1202 ha,
ktorý bol uznaný rozhodnutím Okresného úradu v Michalovciach , odboru pozemkového,
pol'nohospodárstva a lesného hospodárstva č. 98 / 01049 - ST zo dňa 6.7.1998, ktoré
nadobudlo právoplatnost' 10.8.1998.

Rozhodnutie zaniká dňom evidencie zm|úv alebo zmluvy vlastníkov a vymenovaním
pol'ovníckeho hospodára.

odóvodnenie

Dňa l 6.0L2019 ttrnajší ťtrad e- mailom ( dňa 21.1 .2019 listom ) obdržal žiadost' LESOV
Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica na vydanie poverenia vykonávaním ochrany
pol'ovníctva astarostlivosti ozver podl'a § 24 ods. l a § ,26 podl'a § 4 ods. 6 zákona
o pol'ovníctve v pol'ovnom revíri ( PR ) Samostatná bažanínica ( SB ) Pavlovce nacl Uhorn pre
LESY Slovenskej republiky š.p, so sídlom Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, IČo:
36 038 35l.

Platnost' zmluvy o nájme výkonu práva pol'ovníctva uzatvorerrej medzi I,ESY SR š,p.
a vlastníkmi pol'ovných pozemkov skorrčila 10. 12. 2018. Od tohto termínu nie je v pol'ovnom
revíri SB Pavlovce nad Uhom zabezpečená ochrana pol'ovníctva a starostlivosti o zyer.

V zmysle § 4, ods. 6, zákona o pol'ovníctve:
Ak vznikne počas konania o uznaní pol'ovného revíru alebo v uznanom pol'ovnom revíri potreba
zabezpeČiť ochranu pofovníctva alebo potreba zabezpečit' starostlivost' o zver, okresný úrad
rozhodnutím poverí vykonaním ochrany pol'ovníctv a a zabezpečer-rím starostlivos ti o zver podl'a
§ 24 ods. 1 a § 26 účastníka konania alebo pol'ovnícku organizáciu.

Telefón
+42l/566280460

Fax
+42l/56688905,|

E-mail lnternet
jozel,íbrencikí{i)nrinv,sk rrwu.rnl_nrs!

pozemkový a lesný odbor
Sama Chalupku l8, 07l 0l Michalovce



Konanie vo veci zaČal tunajŠÍ Úrad formou verejnej vyhlášky oznámením o zaěatí konania
č, OU-MI-PL0-20I9l003402ll, zo dňa 16.01.2019.-Záioveň určil, že účastníci konania móžu
svoje PriPomienkY a návrhy k zaČatému konaniu uplatnit' do 3 pracovných dní od zverejnenia
tohto oznámenia 

,u konajúceho správneho orgánu, . rnožnortbu-p."dldaním rozhodnutia
vYjadrit'sa k Podkladu rozhodnutia i k spósobu-jeho zistenia, prípadne navrňnút, jeho doplnenie.

Vuvedenej veci tunajší úrad obdržal dňa 16.1.2019 e-mailom adňa 21,1.2019 listom
Žiadost' Lesov SR Š.P, Banská Bystrica o poverenie vykonávaním ochrany poI,ovníctva
astarostlivosti ozver, adňa 30.1.2019 obdrž,a| tunajší urad návrh spoločnosti GAMA _
PoťnohosPodárske družstvo Pavlovce nad Uhom akď vlastníka a splnámocneného zástupcuV Pozemkov v PR SB Pavlovce nad Uhom, aby tunajší úrad poverilv oťovníctva a starostlivosti o zyer v pR samostatná bažántnica pavtovce
n organizáciu Pol'ovnícke združenie (PZ ) Divá hus Pavlovce nad Uhom.

SPrávnY orgán Po komplexnom posťrdení vecí, všetký ch známych skutočností dospel k
nasledovnému právnemu záveru:

Podťa ust. § 4 ods. 6 zákona o pol'ovníctve : Ak vznikne poěas konania o uznaní
Poťovného revíru alebo v uzlanom pol'ovnom revíri potreba zabezpe8it' ochranu pol'ovníctva
alebo Potreba zabezpeČit' starostlivost' o zveí , okresný úrad rozhodnutím poverí vykonunin,
ochrany pol'ovníctva azabezpeČením starostlivosti ozver podl'a § 24 ods. L a § 26 účastníka
konania alebo pol'ovnícku organizáciu,

Podl'a ust. § 74 ods. l písm. c) zákona o pol'ovníctve: Okresný úrad roáoduje v prvom
stuPni o Poverení na zabezpeČenie ochrany pol'ovníctva a starostlivosti o zver podl,a § + ui"uo 5l3.

Podl'a ust. § 74 ods. 3 zákona o pol'ovníctve: Odvolanie proti roáodnutiu podl'a ods. 1

písm. c) a d) nemá odkladný účinok.
Podťa ust. § 79 ods. l zéů<ona o poťovníctve; Na konanie podl'a tohte zákona sa vzt'ahuje

všeobecný predpis o správnom konaní ako tento zákonneustanovuje inak.
Podťa ust, § 24 ods. l zékona o pol'ovníctve: Ochranou pol'ovníctva sa rozumie ochrana

zveri pred nepriaznivými vplyvmi, najmá pred nedostatkom prirodzenej potravy, škodlivými
zásahmi l'udí a mierat škodlivých pofovníctvu [§ 29 ods. l písm. fl a gj], chorobam i ziei,
ochranabiotopu)zveivrámcioih'unyp,i.oáý@napol,ovníckych
zuiadenÍ, ZabezPeČenie ochrany pol'ovníctva zverije povinnost'ou každého užívatel,a po1,ovného
revíru.

Podťa ust. § 26 zákona o pol'ovníctve:
ods,l: UŽÍvateť Pol'ovného revíru je povinný zabezpečit'celoročnú starostlivost' a ochranu zveri
a pol'ovného revíru. Na ten účel najmá:
a) hospodariť v poťovnom revíri tak, aby dosiahol a udržiaval v pol'ovnom revíri normovaný
kmeňový stav zveri, predpísanú vekovú a pohlavnú štruktúru. populácií jednotlivých druhov
zveri a jej dobrý zdravotný stav,
b) vYkonávať po oznámení uživatel'a pol'ovného pozemku podl'a § 25 potrebné opatrenia na
záchranuzveri,
c) zriaďovať so súhlasom vlastníka pol'ovného pozemku pol'ovnícke zariadenia z takého
materiálu, ktorý nen o nie je v rozpore s osobitným predpisom,]
d) Prikrmovať zver nezávadným krmivom] takým spOsoUorr1 aby sa
krmivo neznehodno ého počasia alebo nespósobóvdo zveri zdravotné
problémy,
e) vYkonať opatrenia na záchranu zveri alebo ochranu zveri pri záplavách, lesných požiaroch
alebo poČas extrémne vysokej snehovej prikrývky, alebo v čase extrémneho sucha,
Í) odstraňovat' z Pol'ovného revíru nefunkčné pol'ovnícke zariadenia; po skončení prikrmovania
alebo vnadenia odstránit' nepoužité krmivo, odstránit' znehodnotené alebo zdravótne závadné
krmivo a jeho zvyšky z prikrmovacích zariadení a ich okolia



g) vykonávat'veterinárne opatrenia vydané podl'a osobitného predpist,23) a predložit'požadované
vzorkY Pri monitoringu alebo veterinárnom vyšetrení zvierat alebo živočíšnych produktov podl,a
pokynov orgánov veterinárnej starostlivosti,
h) každoročne zist'ovat'v pol'ovnom revíri stavy zveri,
i) vYPracovat'plány poťovníckeho hospodárenia v pol'ovnom revíri, v určených termínoch ich
Predkladať na schválenie a zabezpečit' plnenie schválených plánov, ak tento zéů<on neustanovuje
inak,
j) viest' záznamy o revíri a pol'ovníckom hospodárení v ňom,
k) Podávať informácie okresnému úradu o stave zveti,love zveri a stave pol'ovného revíru,
l) dohodnút' písomnou zmluvou s užívatel'om pol'ovného pozemku spósob a formu
minimaliácie škód spósobovaných zverou a na zveri,
m) oznámit'okresnému úradu doručenie rozhodnutia podl'a § 56 ods. 5 a 6,
n) zlepŠovať po dohode s vlastníkom alebo užívatel'om pol'ovného pozenrku úživnost'pol'ovného
revíru zakladaním remízok, políčok pre zver, ohryzových plóch a d'alšími na to vhodnými
spósobmi,
o) používať pri ochráne zveri alove zveri pol'ovne upotrebitel'ných psov,
p) viest'aktuálny prehl'ad pol'ovníckych zariadení na mape pol'ovného revíru.
ods.2 :

Ak okresný úrad zistí, že zver trpí hladom, yyzve uživatel'a pol'ovného revíru na vykonanie
nápravy, Ak ten v určenom termíne nápravu nevykoná, nariadi prikrmovanie zveri na jeho
naklady roáodnutím. Odvolanie proti rozhodnutiu o nariaderrí prikrmovania nemá odkladný
účinok.
ods.3 :

UžívateÍ poťovného revíru je povinný pri organizovaní pol'ovníckej činnosti, ktorá móže
dočasne obmedzit' obhospodarovanie poťovných pozemkov, vopreC takúto činnosť prerokovat's
užívateťom poťovných pozemkov.
ods. 4 :

Ak sú plnením schváleného plánu chovu a lovu ohrozené normované kmeňové stavy zveri alebo
štruktúra populácie niektorého druhu zverj v poťovnom revíri, uživatel' pol'ovného revíru je
povinný lov takejto zveri obmedzit'alebo zastavit'a túto skutočnost' ihneď oznámit'okresnému
úradu.

LESY Slovenskej republiky š.p., so sídlom Námestie SNP 8, 915 66 Banská Bystrica, je
ako správca lesných pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky účastníkom konania. Boli
dlhoročným užívatel'om PR SB Pavlovce nad Uhom. Počas dlhoročného užívania predmetného
pol'ovného revíru neboli zistené porušovania povinnosti užívatel'a pol'ovného revíru resp. iné
porušovanie zéŮ<ona o poťovníctve. Jeho zamestnanci dokonale poznajú revír a lokality kde, na
ktorom mieste treba zveti pomóct' v čase núdze. .Ie organizáciou personálne, technicky,
materiálne a odborne primerané vybavenou tak, aby mohla zabezpeěit' riadnu ochranu
poťovného revíru SB Pavlovce nad Uhom.

Správny orgán toto rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podl'a § 26 správneho
poriadku spoukazom na ust. § 79 ods. 3l zákona opofovníctve, nakol'ko vpredmetnom konaní
je viac ako 20 účastníkov konania.

Na áklade vyššie uvedeného správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto roáodnutia.



Poučenie:

právnelro poriadku možno podat' odvolanie na
snom odbore v lelrote do 15 dní ocl oznámenja
preskúmat' súdonr až po vyčerpaní riadnych

Podl'a ust, § 74 ods, 3 zákona o pol'ovníctve odvolanie proti rozlrodnutiu o poverení na

íi*ť:'*ie 
ochranY Pol'ovníctva a starostlivosti o zver podl,a 

'§ 
4 alebo § i: n..a odkladný

JUDr, ýtaaimir lu.i
vedúci odboru

Doručí sa - verejnou vyhláškou:
l. vlastníci pol'ovných pozemkov v uznanom pR samostatná

Uhom
2. LESY Sloverrskej republiky š.p.,, so sícllom Nárrrestie SNP

b ažantnica p av ] ovce nad

8, 975 66 Banská Bystrica

alúpku l2, Michalovce
2, Regionálna veterinárna a potravinová správa Michaiovce, S. Chalúpku22,Michalovce

Dátum zvesenia písomnosti:

Za správny orgán:

Císlo : OU-MI-PL C.-20 l 9 l 003 40212 V Michalovciach dňa 08,02.2019

4


