OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR
Sama Chalupku č. 18, 071 01 Michalovce
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Michalovce

OU-MI-PLO-2022/002468-005

09. 02. 2022

Rozhodnutie
Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor (ďalej len správny orgán) ako príslušný orgán
štátnej správy na úseku poľovníctva v zmysle§ 71 ods. 2 písm. c) a § 74 ods. 1 písm. c) zákona č.
274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o poľovníctve“) v spojitosti s § 2 a § 9 zákona č. 180 / 2013 Z. z. o organizácií
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s ust. § 46 zákona č.71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) rozhodol takto:
Výrok
Podľa § 4 ods. 6 zákona o poľovníctve
poveruje
poľovnícku organizáciu – Poľovnícke združenie ( PZ ) Ondava, Moravany 180, 072 03, korešpondenčná adresa A. I.
Dobrianskeho 25, Michalovce, IČO: 42414377, zabezpečením ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24
ods. 1 a § 26 zákona o poľovníctve v uznanom poľovnom revíri ( PR ) Ondava Moravany, s celkovou výmerou 4451
ha, ktorý bol uznaný rozhodnutím Okresného úradu v Michalovciach , odboru pozemkového, poľnohospodárstva a
lesného hospodárstva č. 97 / 01105 zo dňa 17.11.1997, rozhodnutím č. 98/01624 zo dňa 13.8.1998 a rozhodnutím
Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2853, 6926/98 a 1696/99-410 zo dňa 2.3.2001.
Rozhodnutie o poverení na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 a v
zmysle § 4 ods. 6 zákona o poľovníctve sa vydáva do dňa evidencie zmlúv alebo zmluvy vlastníkov na užívanie
poľovného revíru Ondava Moravany v zmysle § 16 zákona o poľovníctve.
Odôvodnenie
Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor, vydal dňa 12.1.2021 rozhodnutie o poverení PZ Laborec
Petrovce nad Laborcom na zabezpečenie ochrany a starostlivosti o zver podľa § 13 ods. 5 a § 24 ods. 1 a § 26 zákona o
poľovníctve v uznanom poľovnom revíri Ondava Moravany. Lehota pre uvedené poverenie na zabezpečenie ochrany
a starostlivosti o zver v PR Ondava Moravany uplynula dňom 12.1.2022.
Dňa 14.12.2021 bola na tunajší úrad doručená žiadosť spoločnosti JRD Rakovec, družstvo, Rakovec nad Ondavou
389, ako vlastníka poľovných pozemkov v PR Ondava Moravany o poverenie na ochranu a starostlivosť o zver
v poľovnom revíri Ondava Moravany pre PZ Kozák Rakovec, Rastislavova 110, Košice, návrh na ustanovenie
poľovníckeho hospodára Mária Dechu, Nacina Ves 110 a súhlas PZ Kozák Rakovec s poverením na ochranu a
starostlivosť o zver v PR Ondava Moravany a žiadosť PZ Kozák Rakovec, Rastislavova 110, Košice o poverenie na
zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Ondava Moravany.
Dňa 7.1.2022 tunajší úrad obdržal od splnomocnených vlastníkov nadpolovičnej väčšiny poľovných pozemkov v
PR Ondava Moravany Ing. Dušana Krnáča, J. Švermu 5, Michalovce a Ing. Štefana Tokára, Tyršova 55, Sobrance,

žiadosť na poverenie na ochranu a starostlivosť o zver v zmysle § 4 ods. 6 a podľa § 24 ods. 1 a § 26 zákona
o poľovníctve , v PR Ondava Moravany pre PZ Ondava Moravany a zároveň súhlas PZ Ondava Moravany s
poverením.
Konanie vo veci nového poverenia začal tunajší úrad formou verejnej vyhlášky oznámením o začatí konania č. OUMI-PLO-2022/002468/1-2 zo dňa 17. 1. 2022. Verejná vyhláška bola zverejnená na úradnej tabuli správneho orgánu
a v obciach, ktorých katastrálne územia sa nachádzajú v PR Ondava Moravany. Zároveň určil, že účastníci konania
môžu svoje pripomienky a návrhy k začatému konaniu uplatniť do 3 dní od doručenia oznámenia u konajúceho
správneho orgánu s možnosťou pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho
zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie (v zmysle § 33 ods.2 a § 3 ods. 2 správneho poriadku ).V zmysle § 26
ods. 2 správneho poriadku sa doručenie verejnou vyhláškou vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na
úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
V uvedenej lehote tunajší úrad obdržal dňa 19.1.2022 žiadosť JRD Rakovec, družstvo, Rakovec nad Ondavou 389,
o poverenie na ochranu poľovníctva a starostlivosť o zver pre PZ Kozák Rakovec, a žiadosť PZ Kozák Rakovec o
poverenie na ochranu poľovníctva a starostlivosť o zver v PR Ondava Moravany. Zároveň navrhli za poľovníckeho
hospodára Mária Dechu, Nacina Ves 110, 072 21.
V stanovenej lehote bola tunajšiemu úradu doručená dňa 21.1.2022 aj žiadosť PZ Rakovčan 07, Rakovec nad
Ondavou 180, o poverenie ich organizácie na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v PR Ondava
Moravany v zmysle § 24 ods. 1 a § 26 zákona o poľovníctve.
Správny orgán po komplexnom posúdení vecí, všetkých známych skutočností dospel k nasledovnému právnemu
záveru:
Dňom 12.1.2022 uplynula lehota poverenia na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v PR
Ondava Moravany. Nakoľko vznikla potreba zabezpečiť ochranu poľovníctva a starostlivosť o zver v predmetnom
poľovnom revíri, tunajší úrad pristúpil v zmysle § 3 ods. 4 správneho poriadku k povereniu na ochranu poľovníctva
a starostlivosti o zver podľa § 4 ods.6 zákona o poľovníctve.
Podľa ust. § 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 vykonávaním ochrany poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver podľa § 24 ods.1
a § 26 účastníka konania alebo poľovnícku organizáciu.
Podľa ust. § 74 ods. 1 písm. c) zákona o poľovníctve: Okresný úrad rozhoduje v prvom stupni o poverení na
zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 4 alebo § 13.
Podľa ust. § 74 ods. 3 zákona o poľovníctve: Odvolanie proti rozhodnutiu podľa ods. 1 písm. c) a d) nemá odkladný
účinok.
Podľa ust. § 79 ods. 1 zákona o poľovníctve: Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o
správnom konaní ako tento zákon neustanovuje inak.
Podľa ust. § 24 ods. 1 zákona o poľovníctve: Ochranou poľovníctva sa rozumie ochrana zveri pred nepriaznivými
vplyvmi, najmä pred nedostatkom prirodzenej potravy, škodlivými zásahmi ľudí a zvierat škodlivých poľovníctvu
(§ 29 ods. 1 písm. f/ a g/ ), chorobami zveri, ochrana biotopu zveri v rámci ochrany prírody a krajiny, ako aj ochrana
poľovníckych zariadení. Zabezpečenie ochrany poľovníctva zveri je povinnosťou každého užívateľa poľovného
revíru.
Podľa ust. § 26 zákona o poľovníctve:
ods.1:
Užívateľ poľovného revíru je povinný zabezpečiť celoročnú starostlivosť a ochranu zveri a poľovného revíru. Na
ten účel najmä:
a) hospodáriť v poľovnom revíri tak, aby dosiahol a udržiaval v poľovnom revíri normovaný kmeňový stav zveri,
predpísanú vekovú a pohlavnú štruktúru populácií jednotlivých druhov zveri a jej dobrý zdravotný stav,
b) vykonávať po oznámení užívateľa poľovného pozemku podľa § 25 potrebné opatrenia na záchranu zveri,
c) zriaďovať so súhlasom vlastníka poľovného pozemku poľovnícke zariadenia z takého materiálu, ktorý nenaruší
vzhľad krajiny, ak to nie je v rozpore s osobitným predpisom
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d) prikrmovať zver v čase núdze zdravotne nezávadným krmivom takým spôsobom, aby sa krmivo neznehodnotilo
vplyvom nepriaznivého počasia alebo nespôsobovalo 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,
f) odstraňovať z poľovného revíru nefunkčné poľovnícke zariadenia; po skončení prikrmovania alebo vnadenia
odstrániť nepoužité krmivo, odstrániť znehodnotené alebo zdravotne závadné krmivo a jeho zvyšky z prikrmovacích
zariadení a ich okolia,
g) vykonávať veterinárne opatrenia vydané podľa osobitného predpisu a predložiť požadované vzorky pri
monitoringu alebo veterinárnom vyšetrení zvierat alebo živočíšnych produktov podľa pokynov orgánov veterinárnej
starostlivosti,
h) každoročne zisťovať v poľovnom revíri stavy zveri,
i) vypracovať plány poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri, v určených termínoch ich predkladať na
schválenie a zabezpečiť plnenie schválených plánov, ak tento zákon neustanovuje inak,
j) viesť záznamy o revíri a poľovníckom hospodárení v ňom,
k) podávať informácie okresnému úradu o stave zveri, love zveri a stave poľovného revíru,
l) dohodnúť písomnou zmluvou s užívateľom poľovného pozemku spôsob a formu minimalizácie škôd
spôsobovaných zverou a na zveri,
m) oznámiť okresnému úradu doručenie rozhodnutia podľa § 56 ods. 5 a 6,
n) zlepšovať po dohode s vlastníkom alebo užívateľom poľovného pozemku úživnosť poľovného revíru zakladaním
remízok, políčok pre zver, ohryzových plôch a ďalšími na to vhodnými spôsobmi,
o) používať pri ochrane zveri a love zveri poľovne upotrebiteľných psov,
p) viesť aktuálny prehľad poľovníckych zariadení na mape poľovného revíru.
ods. 2 :
Ak okresný úrad zistí, že zver trpí hladom, vyzve užívateľa poľovného revíru na vykonanie nápravy. Ak ten v
určenom termíne nápravu nevykoná, nariadi prikrmovanie zveri na jeho náklady rozhodnutím. Odvolanie proti
rozhodnutiu o nariadení prikrmovania nemá odkladný účinok.
ods. 3 :
Užívateľ poľovného revíru je povinný pri organizovaní poľovníckej činnosti, ktorá môže dočasne obmedziť
obhospodarovanie poľovných pozemkov, vopred takúto činnosť prerokovať s užívateľom poľovných pozemkov.
ods. 4 :
Ak sú plnením schváleného plánu chovu a lovu ohrozené normované kmeňové stavy zveri alebo štruktúra populácie
niektorého druhu zveri v poľovnom revíri, užívateľ poľovného revíru je povinný lov takejto zveri obmedziť alebo
zastaviť a túto skutočnosť ihneď oznámiť okresnému úradu.
Tunajší úrad poveril PZ Ondava podľa § 24. ods. 1 a § 26 zákona o poľovníctve z nasledovného dôvodu.
PZ Ondava, Moravany 180, 072 03, IČO: 42414377, korešpondenčná adresa A. I. Dobrianskeho 25, Michalovce,
vzniklo 10.2.1986, je poľovníckou organizáciou v zmysle § 32 zákona o poľovníctve. PZ Ondava bolo do roku
2018 dlhoročným užívateľom poľovného revíru Ondava Moravany a od decembra 2019 do decembra 2020 bolo
PZ Ondava rozhodnutím tunajšieho úradu poverené zabezpečením ochrany poľovníctva a starostlivosťou o zver v
poľovnom revíri Ondava Moravany. Počas dlhoročného užívania resp. počas poverenia si úlohy užívateľa poľovného
revíru resp. úlohy vyplývajúce z poverenia na ochranu a starostlivosť o zver, plnili na požadovanej úrovni. Neboli
zistené porušovania povinnosti užívateľa poľovného revíru v zmysle § 26 zákona o poľovníctve resp. iné porušovanie
zákona o poľovníctve. PZ Ondava je organizáciou personálne, technicky, materiálne a odborne primerane vybavenou
tak, aby mohla zabezpečiť riadnu ochranu poľovného revíru Ondava Moravany. O poverenie v PR Ondava Moravany
pre PZ Ondava požiadali splnomocnení vlastníci nadpolovičnej väčšiny poľovných pozemkov v PR Ondava
Moravany ( zvolení na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov tvoriacich PR Ondava Moravany ), Ing.
Dušana Krnáč, J. Švermu 5, Michalovce a Ing. Štefana Tokár, Tyršova 55, Sobrance.
PZ Kozák Rakovec, Rastislavova 110, Košice, IČO: 53081439, vzniklo 28.4.2020, doposiaľ nebolo užívateľom
poľovného revíru a ani nebolo poverené zabezpečením ochrany poľovníctva a starostlivosťou o zver.
PZ Rakovčan 07, Rakovec nad Ondavou 180, IČO: 52413705, vzniklo 6.5.2019 a takisto ako PZ Kozák Rakovec
nebolo doposiaľ užívateľom žiadneho poľovného revíru resp. nebolo poverené zabezpečením ochrany poľovníctva
a starostlivosťou o zver.
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Konanie vo veci poverenia na ochranu poľovníctva a starostlivosť o zver nie je návrhovým konaním a správny orgán
nerozhoduje o predmetnom poverení len na základe podaných žiadostí, ale zváži okolnosti a podmienky poľovného
revíru ako aj poverenej poľovníckej organizácie.
Nakoľko v PR Ondava Moravany nie je evidovaný užívateľ poľovného revíru je poverenie v zmysle § 4 ods. 6
zákona o poľovníctve v PR Ondava Moravany nevyhnutnosťou vzhľadom na obdobie času núdze, zabránenie škôd
spôsobovaných zverou na poľnohospodárskych plodinách a mladých lesných porastoch, vysporiadanie privlastnenia
uhynutej zveri ako aj vzhľadom na plnenie eradikačného plánu v súvislosti s tlmením afrického moru ošípaných
(AMO) u diviačej zveri v PR Ondava Moravany a z toho vyplývajúce plnenie opatrení Štátnej veterinárnej a
potravinovej správy SR resp. Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Michalovce.
Nakoľko je v predmetnom konaní viac ako 20 účastníkov konania – vlastníkov poľovných pozemkov, toto
rozhodnutie sa v súlade s ust. § 79 ods. 3) zákona o poľovníctve doručuje verejnou vyhláškou (§ 26 správneho
poriadku). Rozhodnutie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Michalovce a na jeho
web stránke (www.minv.sk). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne bude toto rozhodnutie v súlade
s § 26 ods. 2 správneho poriadku zverejnené aj iným spôsobom v mieste obvyklým na úradnej tabuli obecných
úradov, v katastrálnom území ktorých sa PR Ondava Moravany nachádza (obecné úrady Moravany, Lesné, Rakovec
nad Ondavou, Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce, Suché, Pozdišovce, Trhovište, Parchovany, Dvorianky a Nižný
Hrušov).
Na základe vyššie uvedeného správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 Správneho poriadku možno podať odvolanie na Okresnom úrade Michalovce,
pozemkovom a lesnom odbore v lehote do 15 dní od oznámenia tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie je možné
preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
Podľa ustanovenia § 74 ods. 3 zákona o poľovníctve, odvolanie proti rozhodnutiu o poverení na zabezpečenie
ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 4 alebo § 13 zákona o poľovníctve, nemá odkladný účinok.
JUDr. Monika Sabovčíková
vedúca odboru poverená zastupovaním
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10212

Doručuje sa
JRD Rakovec, družstvo, Rakovec nad Ondavou 389, 072 03 Rakovec nad Ondavou, Slovenská republika
Poľovnícke združenie ONDAVA, Moravany 180, 072 03 Moravany, Slovenská republika
Poľovnícke združenie Kozák Rakovec, Rastislavova 110, 040 01 Košice, Slovenská republika
Poľovnícke združenie Rakovčan 07, Rakovec nad Ondavou 180, 072 03 Rakovec nad Ondavou, Slovenská
republika
Obec Lesné, Lesné 81, 071 01 Lesné, Slovenská republika
Obec Dvorianky, Lipová s.č. 79, o.č. 1, 076 62 Dvorianky, Slovenská republika
Obec Moravany, Moravany 98, 072 03 Moravany, Slovenská republika
Obec Nižný Hrušov, Nižný Hrušov 520, 094 22 Nižný Hrušov, Slovenská republika
Obec Pozdišovce, Pozdišovce 144, 072 01 Pozdišovce, Slovenská republika
Obec Parchovany, Hlavná ulica 470/22, 076 62 Parchovany, Slovenská republika
Obec Rakovec nad Ondavou, Rakovec nad Ondavou 209, 072 03 Rakovec nad Ondavou, Slovenská republika
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Obec Tušická Nová Ves, Tušická Nová Ves 167, 072 02 Tušická Nová Ves, Slovenská republika
Obec Horovce, Horovce 25, 072 02 Horovce, Slovenská republika
Obec Trhovište, Trhovište 121, 072 04 Trhovište, Slovenská republika
Obec Tušice, Tušice 130, 072 02 Tušice, Slovenská republika
Obec Suché, Suché 150, 071 01 Suché, Slovenská republika
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