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Vec
Oznámenie o začatí správneho konania a výzva na oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia vo veci poverenia
výkonom ochrany poľovníctva a 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 (ďalej
len „zákon o poľovníctve“), miestne príslušný podľa § 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 o poľovníctve“ ako prvostupňový orgán vo veci poverenia na zabezpečenie ochrany
poľovníctva a starostlivosti o zver, v súlade s ust. § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „správny poriadok“), oznamuje účastníkom konania, že dňom 03.01.2023 začína konanie vo
veci poverenia poľovníckej organizácie vykonávaním 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.

Podľa § 18 ods. (1) „správneho poriadku“ sa konanie začína na návrh účastníka konania alebo na podnet správneho
orgánu.
Podľa § 18 ods. (2) „správneho poriadku“ je konanie začaté dňom, keď podanie účastníka konania došlo správnemu
orgánu príslušnému vo veci rozhodnúť. Pokiaľ sa konanie začína na podnet správneho orgánu, je konanie začaté
dňom, keď tento orgán urobil voči účastníkovi konania prvý úkon.
Podľa § 18 ods. (3) „správneho poriadku o začatí konania správny orgán upovedomí všetkých známych účastníkov
konania; ak mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon, upovedomí
ich o začatí konania verejnou vyhláškou.

Podľa § 14 ods. (1) „správneho poriadku“ je účastníkom konania ten, o koho právach, právom chránených
záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť
rozhodnutím priamo dotknuté; účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach,
právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa nepreukáže opak.

Podľa § 4 ods. (6) „zákona o poľovníctve“ ak vznikne počas konania o uznaní poľovného revíru alebo v uznanom
poľovnom revíri potreba zabezpečiť ochranu poľovníctva a starostlivosti o zver, okresný úrad rozhodnutím poverí
vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. (1) a § 26 „zákona o poľovníctve“ účastníka
konania alebo poľovnícku organizáciu.
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Podľa § 32 ods. (2) „správneho poriadku“ sú podkladom pre rozhodnutie najmä podania, návrhy a vyjadrenia
účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu
z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán.

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
(ďalej len „zákon o poľovníctve“), miestne príslušný podľa § 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. (2) písm. b) „zákona o poľovníctve“ na evidenciu zmlúv a vedenia registra zmlúv podľa
§ 16 „zákona o poľovníctve“ obdržal dňa 23.08.2022 žiadosť o evidenciu zmluvy o užívaní Poľovného revíru
„Roháč“ Jabloňovce od splnomocnencov vlastníkov poľovných pozemkov spoločného poľovného revíru „Roháč“
Jabloňovce uznaného Rozhodnutím Okresného úradu v Leviciach, Odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva č. 2003/003831 zo dňa 10.07.2003, zvolených na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov
konanom dňa 20.07.2022, v prospech Poľovníckeho združenia „ROHÁČ“ Jabloňovce, so sídlom Jabloňovce č. 271,
935 06 Jabloňovce, IČO: 35602805.

Podľa § 16 ods. (1) „zákona o poľovníctve“ evidenciu zmluvy vykoná príslušný okresný úrad. Zmluvu zaeviduje,
ak ju uzatvorila fyzická osoba alebo právnická osoba podľa § 13 ods. (1) „zákona o poľovníctve“ a ak ju podpísali
vlastníci spoločného poľovného revíru vlastniaci najmenej nadpolovičnú väčšinu poľovných pozemkov z výmery
poľovného revíru. Súčasťou žiadosti o evidenciu zmluvy je notárska zápisnica osvedčujúca priebeh zhromaždenia.

Podľa § 16 ods. (2) „zákona o poľovníctve“ okresný úrad nezaeviduje zmluvu, ak na užívanie poľovného revíru
je už zaevidovaná iná zmluva, ak zmluva nespĺňa náležitosti podľa § 14 ods. (3) „zákona o poľovníctve“ alebo ak
zmluva nie je uzatvorená so subjektom podľa § 13 ods. (1) „zákona o poľovníctve“.

Konajúci správny orgán šetrením zistil, že užívanie poľovného revíru „Roháč“ Jabloňovce je do 02.01.2023
postúpené Poľovníckemu združeniu „ROHÁČ“ Jabloňovce, so sídlom Jabloňovce č. 271, 935 06 Jabloňovce, IČO:
35602805.

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
(ďalej len „zákon o poľovníctve“), miestne príslušný podľa § 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, obdržal
dňa 28.09.2022 list od Poľovníckej organizácie Lesy, Lúky Uhliská, so sídlom Uhliská č. 100, 935 05 Pukanec,
IČO: 42201403, v ktorom predmetná poľovnícka organizácia doplnila svoju námietku voči priebeh zhromaždenia
vlastníkov poľovných pozemkov poľovného revíru Roháč Jabloňovce ako aj jeho uznesenie v podobe postúpenia
výkonu práva poľovníctva Poľovníckemu združeniu ROHÁČ Jabloňovce v poľovnom revíri Roháč Jabloňovce na
nasledujúce obdobie 10 rokov, vznesenú na tunajšom správnom orgáne listom doručeným dňa 22.07.2022
Poľovnícka organizácia Lesy, Lúky Uhliská poukazuje na skutočnosť, že dňa 21.06.2022 podala námietku voči
evidencií zmluvy o užívaní poľovného revíru Roháč Jabloňovce z dôvodu, že o užívateľovi poľovného revíru
rozhodol hlas predsedu pozemkového spoločenstva URBÁR p. s. Horné Jabloňovce, so sídlom Jabloňovce 215,
935 06 Jabloňovce, IČO: 42368821, p. Mgr. Ľubomíra Boldiša, ktorý bol zvolený do funkcie štatutárneho
zástupcu pozemkového spoločenstva v rozpore s príslušným ustanovením zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších predpisov, pretože v čase konania voľby do funkcie štatutárneho zástupcu
a predsedu výboru pozemkového spoločenstva nebol členom pozemkového spoločenstva. Súčasne sa členka
predmetného pozemkového spoločenstva p. Michaela Mrázová obrátila so svojim nárokom na Okresný súd Levice,
ktorý v konaní vedenom pod sp. zn. 12C/56/2022 vydal neodkladné opatrenie, ktorým nariadil p. Ľubomírovi
Boldišovi zdržať sa konania v mene pozemkového spoločenstva vo veci užívania poľovného revíru Roháč
Jabloňovce práve pre dôvodné pochybnosti o zákonnosti jeho voľby.
Aj na základe uvedeného rozhodnutia súdu Poľovnícka organizácia Lesy, Lúky Uhliská navrhla, aby konajúci
správny orgán nevykonal registráciu zmluvy o užívaní poľovného revíru Roháč Jabloňovce a to až do okamihu,
kým nebude právoplatne rozhodnuté v tejto veci alebo kým nebude uskutočnená nová voľba štatutárneho zástupcu
pozemkového spoločenstva.
Prílohou doplnenia námietky je samotné uznesenie Okresného súdu Levice č. 12C/56/2022-186; 4322202819; ECLI:
SK:OSLV:2022:4322202819.1 v spore žalobkyne Mgr. Michaely Mrázovej, narodenej 22.04.1990, trvale bytom



3 / 4

Saratovská 2982/51, Levice proti žalovanému v 1. rade: URBÁR p. s. Horné Jabloňovce, so sídlom Jabloňovce
č. 215, IČO: 42368821 a žalovanému v 2. rade : Mgr. Ľubomír Boldiš, narodený 27.10.1974, trvale bytom 215,
o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva, o nariadenie neodkladného
opatrenia, v ktorom Okresný súd Levice rozhodol tak, že žalovaný v 2. rade je povinný zdržať sa konania v mene
žalovaného v 1. rade vo veci rozhodovania o užívateľovi poľovného revíru Roháč Jabloňovce uznaného rozhodnutím
Okresného úradu v Leviciach, Odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 2003/003831 zo dňa
10.07.2003, a to až do okamihu zvolenia predsedu žalovaného v 1. rade po nariadení neodkladného opatrenia alebo
do okamihu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Predmetné Uznesenie Okresného súdu Levice nadobudlo právoplatnosť dňa 05.09.2022.

Okresný úrad Levice, Pozemkový a lesný odbor listom č. OU-LV-PLO2-2022/014437-005 zo dňa 14.12.2022
požiadal Okresný súd Levice, Kalvínske námestie č. 7, 934 01 Levice o poskytnutie informácie, v akom procesnom
štádiu sa nachádza konanie o určenie platnosti alebo neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia pozemkového
spoločenstva v spore žalobkyne Mgr. Michaely Mrázovej, narodenej 22.04.1990, trvale bytom Saratovská 2982/51,
Levice proti žalovanému v 1. rade: URBÁR p. s. Horné Jabloňovce, so sídlom Jabloňovce č. 215, IČO: 42368821
a žalovanému v 2. rade : Mgr. Ľubomír Boldiš, narodený 27.10.1974, trvale bytom 215, prijatej na Okresnom súde
Levice dňa 19.07.2022.

Okresný súd Levice oznámil konajúcemu správnemu orgánu listom č. 12C/56/2022 zo dňa 20.12.2022, že v
danom spore prebiehajú procesné úkony smerujúce k nariadeniu pojednávania, v danom spore neprebehlo súdne
pojednávanie a nebolo v ňom vydané meritórne rozhodnutie.

Podľa § 40 ods. (1) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ďalej len („správny
poriadok“), ak sa v konaní vyskytne otázka, o ktorej už právoplatne rozhodol príslušný orgán, je správny orgán
takýmto rozhodnutím viazaný; inak si správny orgán môže o takejto otázke urobiť úsudok alebo dá príslušnému
orgánu podnet na začatie konania.

V tomto prípade sa konajúci správny orgán riadi inštitútom predbežnej otázky v zmysle § 40 „správneho poriadku“.
Okresný úrad Levice, Pozemkový a lesný odbor má za to, že v konaní o evidencií zmluvy o užívaní spoločného
poľovného revíru Roháč Jabloňovce 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.

Podľa § 23 ods. (1) „správneho poriadku“ účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby majú právo
nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo dostať
informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom.
Podľa § 33 ods. (2) „správneho poriadku“ je správny orgán povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám
možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne
navrhnúť jeho doplnenie.

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 v zmysle ust. §
26 „správneho poriadku“.

Okresný úrad Levice, Pozemkový a lesný odbor dáva v zmysle ustanovení hore uvedených právnych predpisov
možnosť účastníkom konania – vlastníkom poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri Roháč Jabloňovce
a zúčastneným osobám, v lehote do 5 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia prostredníctvom inštitútu verejnej
vyhlášky, oboznámiť sa s podkladmi rozhodnutia vo veci poverenia výkonom ochrany poľovníctva a starostlivosti
o zver v poľovnom revíri Roháč Jabloňovce.

1 príloha
Formou Verejnej vyhlášky so žiadosťou o vyvesenie
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Ing. Miloš Mrkvica
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-LV-PLO2-2023/000755-009

Obec Bátovce, Bátovce 2, 935 03 Bátovce
Obec Pečenice, Pečenice 64, 935 03 Pečenice
Obec Jabloňovce, Jabloňovce 73, 935 06 Jabloňovce
Obec Bohunice, Bohunice 48, 935 05 Bohunice
Obec Pukanec, Námestie Mieru 11, Pukanec, Levice


