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Upovedomenie účastníkov konania o podanom odvolaní vo veci rozhodnutia poverením výkonu ochrany poľovníctva a 
zabezpečením starostlivosti o zver v Poľovnom revíri Roháč Jabloňovce - VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Okresný úrad Levice, Pozemkový a lesný odbor ako orgán štátnej správy poľovníctva podľa § 71 ods. (2) písm. c) zákona č. 
274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov, miestne príslušný v 
zmysle § 2 ods. (3) a § 9 ods. (4) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vecne príslušný podľa § 74 ods. (1) písm. c) zákona č. 274/2009 Z. z. o 
poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodovať ako prvostupňový orgán 
vo veci poverenia výkonom ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri,  na základe konania poverením 
výkonu ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Roháč Jabloňovce, uznaného Rozhodnutím 
Okresného úradu v Leviciach, Odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 2003/003831 zo dňa 
10.07.2003, z dôvodu, že zmluve na užívanie poľovného revíru platnej pre predchádzajúce obdobie skončila platnosť 
dňom 02.01.2023, vydal dňa 31.01.2023 rozhodnutie č. OU-LV-PLO2-2023/000755-023, ktorým podľa § 4 ods. (6) zákona č. 
274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, poveril vykonávaním 
ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. (1) a § 26 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v Poľovnom revíri Roháč Jabloňovce poľovnícku organizáciu 
Poľovnícke združenie „ROHÁČ“ Jabloňovce, so sídlom Jabloňovce č. 271, 935 06 Jabloňovce, IČO: 35602805 na dobu do 
evidencie zmluvy o užívaní poľovného revíru Roháč Jabloňovce.
 

V zákonom stanovenej lehote dňa 13.02.2023 podala Poľovnícka organizácia Lesy, Lúky Uhliská, so sídlom Uhliská č. 
100, 935 05 Pukanec, IČO: 42201403 (ďalej len „Odvolateľ“) odvolanie voči predmetnému, hore uvedenému rozhodnutiu č. 
OU-LV-PLO2-2023/000755-023 zo dňa 31.01.2023 (ďalej len „Rozhodnutie“).

„Rozhodnutie“ bolo v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„správny poriadok“) v nadväznosti na § 79 ods. (3) „zákona o poľovníctve“ doručované účastníkom konania inštitútom 
verejnej vyhlášky. Za deň oznámenia „Rozhodnutia“ všetkým účastníkom konania sa považuje 20.02.2023.

Podľa § 54 ods. (1) „správneho poriadku“ sa odvolanie podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie 
vydal.
 

Podľa § 54 ods. (2) „správneho poriadku“ treba odvolanie podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak 
inú lehotu neustanovuje osobitný zákon.
 

Na základe hore uvedených skutočností bolo „Rozhodnutie“ podané včas a na miestne príslušnom správnom orgáne. 
Lehota na podanie odvolania voči „Rozhodnutiu“ uplynula dňom 06.03.2023.
 

Podľa § 56 „správneho poriadku“  správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, upovedomí účastníkov konania 
o obsahu podaného odvolania, vyzve ich, aby sa k nemu vyjadrili, a podľa potreby doplní konanie vykonaním 
novonavrhnutých dôkazov.
 

„Odvolateľ“ odôvodňuje svoje odvolanie voči „Rozhodnutiu“ tým, že „Rozhodnutie“ neobsahuje všetky náležitosti 
podľa „zákona o poľovníctve“ , čím je „Rozhodnutie“ nepreskúmateľné pre jeho zmätočnosť a správny orgán nesprávne 
právne posúdil prejednávanú vec.

K jednotlivým odvolacím dôkazom uvádza „Odvolateľ“ nasledovné skutočnosti:
„Odvolateľ“ je poľovníckou organizáciou zriadenou podľa „zákona o poľovníctve“ , ktorý sa uchádzal o výkon práva 
poľovníctva v poľovnom revíri Roháč Jabloňovce. 

Vzhľadom k skutočnosti, že dňa 02.01.2023 uplynula platnosť zmluvy o užívaní poľovného revíru Roháč Jabloňovce 

 



doterajšou poľovníckou organizáciou PZ ROHÁČ, podal „Odvolateľ“ na prvostupňový správny orgán návrh na vydanie 
rozhodnutia, ktorým by ho poveril vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosťou o zver podľa § 13 ods. (5) „zákona o 
poľovníctve“ .

Týmto je podľa „Odvolateľa“  dané procesné postavenie odvolateľa ako účastníka konania v zmysle § 14 ods. (1) 
„správneho poriadku“, pretože Okresný úrad Levice, Pozemkový a lesný odbor ako správny orgán rozhodol o právach a 
právom chránených záujmoch „Odvolateľa“ ako (i) uchádzača o poverenie vykonávaním práva poľovníctva a súčasne aj 
budúceho užívateľa poľovného revíru.
 

Ďalej „Odvolateľ“ namieta, že „Rozhodnutie“ je nepreskúmateľné z dôvodu neúplnosti jeho výroku, nakoľko podľa 
ust. § 19 ods. (5) „zákona o poľovníctve“, ak je potrebné zabezpečiť ochranu poľovníctva a starostlivosť o zver podľa § 4 
ods. (6) alebo § 13 ods. (5), poľovníckeho hospodára určí z vlastného podnetu príslušný okresný úrad.

„Odvolateľ“ má za to, že súčasťou „Rozhodnutia“  mal byť aj výrok o určení poľovníckeho hospodára. Tým, že správny 
orgán poveril vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver Poľovnícke združenie “ROHÁČ“ Jabloňovce bez 
toho, aby určil poľovníckeho hospodára, sa dopustil porušenia ust. § 19 ods. (5) „zákona o poľovníctve“. Vo výroku 
„Rozhodnutia“ „Odvolateľ“ postráda podľa neho  podstatnú náležitosť podľa príslušných ustanovení „zákona o 
poľovníctve“. Už len táto skutočnosť podľa jeho názoru sama osebe zakladá dôvod na zrušenie „Rozhodnutia“.
 

Podľa „Odvolateľa“ správny orgán právne nesprávne posúdil danú vec, výrok rozhodnutia je nesprávny a v rozpore s 
právnymi predpismi, najmä však so „zákonom o poľovníctve“.

Podľa ust. § 13 ods. (5) „zákona o poľovníctve“ sa rozhodnutie o poverení vydáva najviac na jeden rok pre jednu 
poľovnícku organizáciu a zaniká dňom evidencie zmluvy alebo zmluvy vlastníkov a vymenovaním poľovníckeho 
hospodára.

„Odvolateľ“ namieta, že „Rozhodnutie“ je vydané v rozpore s ust. § 13 ods. (7) „zákona o poľovníctve“ , nakoľko 
správny orgán poveril vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver Poľovnícke združenie „ROHÁČ“ Jabloňovce 
na dobu evidencie zmluvy o užívaní poľovného revíru Roháč Jabloňovce. To znamená, že „Rozhodnutie“ neobsahuje 
presné určenie obdobia, na ktoré bolo vydané poverenie pre Poľovnícke združenie „ROHÁČ“ Jabloňovce. Pritom ide o 
podstatnú náležitosť „Rozhodnutia“ , ako to vyplýva z hore citovaného ustanovenia „zákona o poľovníctve“.

Okrem toho k samotnej evidencií zmluvy o užívaní poľovného revíru môže dôjsť aj v dlhšom časovom horizonte ako 
je jeden rok od vydania „Rozhodnutia“, a tak by poverenie ochranou poľovníctva podľa „Rozhodnutia“ mohlo trvať dlhšie, 
ako je maximálna prípustná doba stanovená „zákonom o poľovníctve“. Predmetná eventualita je navyše v danom prípade 
veľmi pravdepodobná, keďže evidencia zmluvy o užívaní poľovného revíru závisí od výsledku súdneho konania vedeného 
na Okresnom súde Levice, pričom v roku 2021 bola priemerná dĺžka občianskoprávneho konania podľa Ministerstva 
spravodlivosti SR 19,28 mesiaca (zdroj: https://web.ac-mssr.sk/rocny-prehlad-dlzky/).
 

Správny orgán mal vyvolať svojim „Rozhodnutím“ stav právnej neistoty, keďže účastníkom konania nie je zrejmé, na 
aké obdobie bolo vydané poverenie. Táto vada spôsobuje nulitnosť „Rozhodnutia“ a je dôvodom na jeho zrušenie.
 

Podľa ust. § 46 „správneho poriadku“ musí byť rozhodnutie v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, 
musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané 
náležitosti.

„Zákon o poľovníctve“ ukladá v ust. § 13 ods. (5) okresnému úradu, aby poveril poľovnícku organizáciu vykonávaním 
ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver, ak bola ukončená platnosť zmluvy o užívaní poľovného revíru a vlastníci 
nepredložia  novú zmluvu a nenavrhnú poľovníckeho hospodára.

Poverenie poľovníckej organizácie  je tak podľa platnej právnej úpravy ponechané na voľnú úvahu správneho orgánu. 
Správna úvaha však neznamená ľubovôľu správnych orgánov v rozhodovaní a nemôže viesť k nepodloženým 
rozhodnutiam. Správna úvaha musí prebiehať v presne vyznačených medziach, stanovených príslušnou správnou právnou 
normou, minimálne podľa základných zásad, ktorými je ovládané rozhodovanie správnych orgánov, a to podľa zásady 
zákonnosti a spravodlivosti.

Správny orgán si sám ako predbežnú otázku posúdil oprávnenie p. Boldiša na konanie v mene spoločenstva URBÁR 
p. s. Horné Jabloňovce napriek tomu, že na str. 3 „Rozhodnutia“ uvádza, že je potrebné mať jednoznačne preukázané, či p. 
Mgr. Ľubomír Boldiš bol alebo nebol oprávnený zastupovať ako štatutárny zástupca URBÁR p. s. Horné Jabloňovce na 
zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov konanom dňa 20.07.2022 a rozhodovať v prospech Poľovníckeho združenia 
„ROHÁČ“ Jabloňovce ako budúceho užívateľa poľovného revíru Roháč Jabloňovce.

Napriek tomu, že p. Boldišovi bolo Okresným súdom Levice uložené neodkladné opatrenie zdržať sa konania v mene 
pozemkového spoločenstva URBÁR p. s. Horné Jabloňovce, správny orgán na súdne rozhodnutie neprihliadal a sám 
arbitrárne rozhodol. „Odvolateľ“ v tejto súvislosti poukazuje aj na skutočnosť, že p. Boldiš bol donedávna predsedom 
Poľovníckeho združenia „ROHÁČ“ Jabloňovce a v súčasnosti je stále jeho členom. Správny orgán teda napriek 
právoplatnému súdnemu rozhodnutiu, ktorým bola p. Boldišovi zakázaná činnosť v mene pozemkového spoločenstva 
URBÁR p. s. Horné Jabloňovce, prihliadol pri vydaní „Rozhodnutia“ na hlas p. Boldiša na zhromaždení vlastníkov poľovných 
pozemkov konanom dňa 20.07.2022 a vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver poveril poľovnícke 
združenie, ktorého členom je p. Boldiš. Bez tohto hlasu by Poľovnícke združenie „ROHÁČ“ Jabloňovce nedosiahlo väčšinu 
hlasov, na ktorú sa odvoláva prvostupňový orgán ako na rozhodujúce kritérium pre určenie poverenej poľovníckej 
organizácie.

„Odvolateľ“ má za to, že správny orgán mal vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v Poľovnom revíri 
Roháč Jabloňovce poveriť práve jeho. „Odvolateľ“ pôsobí v susedných poľovných revíroch Teplá voda a Zlatá laň, v ktorých 
vykonáva právo poľovníctva k spokojnosti vlastníkov poľovných pozemkov a takisto poľnohospodárov vykonávajúcich v 
predmetných revíroch poľnohospodársku činnosť.

„Odvolateľ“ riadne hospodári v predmetných  revíroch, dodržiava zásady poľovníckeho plánovania a hospodárenia a 
rovnako si bude počínať aj v poľovnom revíri Roháč Jabloňovce. Z pohľadu zabezpečenia záujmov poľnohospodárov 
vykonáva „Odvolateľ“ účinné opatrenia na zamedzenie škôd spôsobovaných divou zverou na poľnohospodárskych 
kultúrach, čím prispieva k symbióze  a zosúladeniu záujmov týchto dvoch najväčších skupín užívateľov poľovných 
pozemkov, teda poľnohospodárov a poľovníkov.

Správny orgán v „Rozhodnutí“ konštatuje, že Poľovnícke združenie „ROHÁČ“ Jabloňovce ako aj „Odvolateľ“ spĺňajú 
predpoklady pre poverenie výkonom ochrany poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver v poľovnom revíri Roháč 



Jabloňovce. Rozhodujúcou skutočnosťou pre vydanie „Rozhodnutia“ v prospech Poľovníckeho združenia „ROHÁČ“ 
Jabloňovce bolo hlasovanie vlastníkov poľovných pozemkov na zhromaždení dňa 20.07.2022. Správny orgán mal teda 
zobrať do úvahy hlas nezákonne zvoleného p. Boldiša za URBÁR p. s. Horné Jabloňovce. Uvedeným došlo podľa 
„Odvolateľa“  k porušeniu zásady „ex iniura ius non oritur“, ktorá je vyjadrením, že z nepráva nemôže vzniknúť právo. 
Nezákonne zvolený predseda pozemkového spoločenstva nemôže platne hlasovať v mene tohto spoločenstva a na 
základe výsledku neplatného hlasovania nemôže byť Poľovníckemu združeniu „ROHÁČ“ Jabloňovce priznané právo.
 

Vychádzajúc z vyššie uvedených dôvodov odvolania „Odvolateľ“ navrhuje, aby odvolací orgán odvolaním napadnuté, 
podľa jeho názoru nezákonné „Rozhodnutie“ podľa ust. § 59 ods. (2) „správneho poriadku“ zmenil tak, že vykonávaním 
ochrany poľovníctva a starostlivosťou o zver v poľovnom revíri Roháč Jabloňovce poverí na obdobie jedného roka 
„Odvolateľa“ a ako poľovníckeho hospodára určí Ing. Jána Jakobeja, trvale bytom Rochovce č. 78, 049 39 Rochovce.
 

Správnemu orgánu ku dňu 08.03.2023 nebolo doručené žiadne ďalšie odvolanie voči „Rozhodnutiu“.
 

Podľa § 26 ods. (1) „správneho poriadku“ doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď 
účastníci konania alebo ich pobyt mu nie sú  známi, alebo pokiaľ to neustanovuje osobitný zákon.
 

Podľa § 79 ods. (3) „zákona o poľovníctve“ ak je v konaní podľa tohto zákona viac ako 20 účastníkov konania alebo 
zúčastnených osôb, oznámenia, rozhodnutia a iné písomnosti sa im doručujú verejnou vyhláškou.
 

Správny orgán vyzýva účastníkov konania, aby sa v lehote 10 dní od oznámenia upovedomenia účastníkov konania o 
podanom odvolaní, vyjadrili k predmetnému odvolaniu, prípadne navrhli ďalšie dôkazy.

Možnosť účastníkov konania vyjadriť sa k podanému odvolaniu, prípadne navrhnúť vykonanie ďalších dôkazov, je 
právom účastníkov konania, nie ich povinnosťou, takže aj keby sa v určenej lehote nevyjadrili, nespája s tým „správny 
poriadok“ žiadne sankcie.

Ak účastníci v rámci odvolacieho konania neuvedú dôkazy, ktoré im boli počas odvolacieho konania známe a 
odvolaniu by sa nevyhovelo, v prípade, ak by žiadali o povolenie obnovy konania, správny orgán by nemusel obnovu 
konania povoliť z dôvodu, že náprava sa mohla urobiť už v odvolacom konaní, ale zavinením účastníkov konania, ktorí 
zamlčali podstatné informácie, k tomu nedošlo. 
 

Podľa §27 ods. (1) „správneho poriadku“ ak je potrebné, správny orgán určí na vykonanie úkonu v konaní lehotu, 
pokiaľ ju neustanovuje tento zákon alebo osobitný zákon.

V zmysle príslušného právneho predpisu zvolil správny orgán lehotu pre vyjadrenie sa k predmetnému odvolaniu a k 
prípadnému návrhu ďalších dôkazov s dostatočným časovým rámcom potrebným na ten ktorý právny úkon.
 

Podľa § 27 ods. (2) „správneho poriadku“ do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci 
pracovný deň.
 

  1 príloha
Formou Verejnej vyhlášky so žiadosťou o vyvesenie
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