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Rozhodnutie
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Výrok
Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy poľovníctva 
podľa ustanovenia § 71 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“), v zmysle 
§ 74 ods. 1 písm. c) zákona o poľovníctve a v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) rozhodol

takto:

1. Podľa § 13 ods. 5 zákona o poľovníctve 

p o v e r u j e

Poľovnícke združenie Červeník, so sídlom: Sládkovičova 44, 920 42 Červenili IČO: 42160022,

vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Červeník-Leopoldov podľa § 24 ods. 1 
a § 26 zákona o poľovníctve, pretože vznikla v uznanom poľovnom revíri potreba zabezpečiť starostlivosť o zver a 
poverená poľovnícka organizácia s poverením súhlasí na základe písomného súhlasu zo dňa 01.02.2021.

2. Podľa § 13 ods. 7 zákona o poľovníctve rozhodnutie o poverení sa vydáva najviac na jeden rok pre jednu 
poľovnícku organizáciu a zaniká dňom evidencie zmluvy alebo zmluvy vlastníkov a vymenovaním poľovníckeho 
hospodára.

Odôvodnenie
Dňa 27.12.2020 v poľovnom revíri Červeník-Leopoldov zanikla zmluva o užívaní predmetného poľovného revíru. 
Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy poľovníctva v 
zmysle §13 ods. 5 písm. b) zákona o poľovníctve do 30 dní od ukončenia platnosti vyššie uvedenej zmluvy neobdŕžal 
novú zmluvu o užívaní poľového revíru Červeník-Leopoldov a návrh poľovníckeho hospodára.
Z vyššie uvedeného dôvodu Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor ako vecne a miestne príslušný orgán 
štátnej správy poľovníctva oznámením o začatí konania č. OU-TT-PLO-2021/005221 zo dňa 27.01.2021 podľa 
ustanovenia § 18 ods. 1 zákona o správnom konaní upovedomil všetkých účastníkov konania, že z vlastného podnetu 
začal konanie vo veci poverenia na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri 
Červeník-Leopoldov podľa ustanovenia § 13 ods. 5 zákona o poľovníctve. Tunajší správny orgán zároveň dal 
všetkým účastníkom konania možnosť vyjadriť sa k danej veci podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní. 
Vzhľadom k tomu, že v konaní o poverení na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver je viac ako



20 účastníkov konania alebo zúčastnených osôb, správny orgán doručil oznámenie o začatí konania v zmysle § 79 
ods. 3 zákona o poľovníctve verejnou vyhláškou podľa § 26 zákona o správnom konaní.

Na Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor bol doručený list Poľovníckeho združenia Červeník, so sídlom: 
Sládkovičova 44, 920 42 Červeník IČO: 42160022 zo dňa 01.02.2021, ktorým navrhli, aby správny orgán v 
predmetnom konaní poveril vyššie uvedené poľovnícku spoločnosť. Svoj návrh odôvodňuje doterajším užívaním 
poľovného revíru. Uvedená poľovnícka spoločnosť zároveň navrhla za poľovníckeho hospodára Borisa Gašparíka.

Podľa § 13 ods. 5 písm. b) zákona o poľovníctve „okresný úrad rozhodnutím poverí poľovnícku organizáciu 
vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 zákona o poľovníctve, ak vlastník 
poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru do 30 dní od ukončenia platnosti zmluvy alebo 
zmluvy vlastníkov nepredložia novú zmluvu alebo novú zmluvu vlastníkov a nenavrhnú poľovníckeho hospodára“. 
Podľa § 13 ods. 7 zákona o poľovníctve „rozhodnutie o poverení sa vydáva najviac na jeden rok pre jednu poľovnícku 
organizáciu a zaniká dňom evidencie zmluvy alebo zmluvy vlastníkov a vymenovaním poľovníckeho hospodára“. 
Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnom období nie je užívanie poľovného revíru Červeník-Leopoldov postúpené 
účinnou a platnou zmluvou o užívaní poľovného revíru a je tu potreba zabezpečiť ochranu poľovníctva a potrebu 
starostlivosti o zver, Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor postupom v zmysle § 13 ods. 5 písm. b) a § 13 
ods. 7 zákona o poľovníctve týmto rozhodnutím poveruje Poľovnícke združenie Červeník, so sídlom: Sládkovičova 
44, 920 42 Červeník IČO: 42160022 vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom 
revíri Červeník-Leopoldov. Účelom správneho konania o poverení poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany 
poľovníctva a starostlivosti o zver je predísť takej situácii, aby poľovné pozemky združené v poľovnom revíri neboli 
(nezostali) poľovnícky neobhospodarované. Následkom absencie poľovníckeho hospodárenia na poľovníckych 
pozemkoch je spôsobenie škody jednak na poľovnej zveri a jednak (najmä) na lesných a poľnohospodárskych 
kultúrach.

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor ako správny orgán k predloženým písomným návrhom poukazuje 
na tú skutočnosť, že výber konkrétnej poľovníckej organizácie za účelom zabezpečenia ochrany poľovníctva alebo 
potreby zabezpečiť starostlivosť o zver je na rozhodnutí okresného úradu.

Podľa § 13 ods. 6 zákona o poľovníctve „poverená poľovnícka organizácia musí s poverením vyjadriť písomný 
súhlas. Ak poľovnícka organizácia nevyjadrí písomný súhlas s poverením, starostlivosť o zver a ochranu zveri a 
poľovného revíru je povinný zabezpečiť vlastník poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru“.

Do stanovenej lehoty uvedenej v „Oznámení o začatí konania“ č. OU-TT-PLO-2021/005221 zo dňa 27.01,2021 sa 
vyjadrila len jedna poľovnícka organizácia, ktorou je Poľovnícke združenie Červeník, so sídlom: Sládkovičova 44, 
920 42 Červeník IČO: 42160022, ktorá zároveň požiadala vo svojom liste poveriť vykonávaním ochrany poľovníctva 
a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Červeník-Leopoldov uvedenú poľovnícku organizáciu. Zároveň vyjadrila 
písomný súhlas podľa § 13 ods. 6 zákona o poľovníctve s poverením. Na základe týchto skutočnosti, správny orgán 
poveril rozhodnutím Poľovnícke združenie Červeník.
Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor zároveň vymenuje Borisa Gašparíka za poľovníckeho hospodára v 
poľovnom revíri Červeník-Leopoldov na dobu platnosti tohto rozhodnutia.
Ďalšie písomné a ani ústne pripomienky a námietky neboli v predpísanej lehote predložené, preto správny orgán 
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Nakoľko v konaní o poverení na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver je viac ako 20 účastníkov 
konania alebo zúčastnených osôb, doručuje sa im toto rozhodnutie v zmysle § 79 ods. 3 zákona o poľovníctve 
verejnou vyhláškou podľa § 26 zákona o správnom konaní.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát 
lesného hospodárstva, v lehote do 15 dní odo dňa doručenia a to cestou tunajšieho pozemkového a lesného odboru 
Okresného úradu Trnava.
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať správnu žalobu podľa § 177 zákona č. 162/2015 Z .z. správneho súdneho 
poriadku, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
Odvolanie proti rozhodnutiu o poverení na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 74 ods. 
3 zákona o poľovníctve nemá odkladný účinok.

2 / 3



Doručuje sa: so žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli po dobu 15 dní a po ukončení vývesnej lehoty o vrátenie 
jedného exempláru tohto rozhodnutia s vyznačením doby vyvesenia a zvesenia na tunajší úrad.
1) Obecný úrad Červeň í k,
2) Mestský úrad Hlohovec,
3) Obecný úrad Leopoldov,
4) Obecný úrad Madunice,
5) Obecný úrad Pečeňady
6) Obecný úrad Ratkovce,
7) Obecný úrad Trakovice,
8) Obecný úrad Žlkovce,
9) Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor -  úradná tabuľa

Po právoplatnosti:

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva

1 9 - 02-  2021
Vyvesené rozhodnutie dňa: 
(dátum, podpis, pečiatka)

MESTO LEOPOLľJOV "7 
Hiohovskä cesta 104/2 

920 41 Leopoldov 
_ _ _ _  - 2 -

Zvesené rozhodnutie dňa: 
(dátum, podpis, pečiatka)

Ing. Pavol Trokan 
vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument boí vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10006

Doručuje sa
Obec Červeník, Kalinčiakova 372/26, 920 42 Červeník, Slovenská republika 
Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1/1, 920 01 Hlohovec, Slovenská republika 
Obec Madunice, P.O. Hviezdoslava 368/8, 922 42 Madunice, Slovenská republika 
Mesto Leopoldov, Hiohovskä cesta 104/2, 920 41 Leopoldov, Slovenská republika 
Obec Pečeňady, Pečeňady 93, 922 07 Pečeňady, Slovenská republika 
Obec Ratkovce, Ratkovce 293, 920 42 Ratkovce, Slovenská republika 
Obec Trakovice, Trakovice 38, 919 33 Trakovice, Slovenská republika 
Obec Žlkovce, Žlkovce 158, 920 42 Žlkovce, Slovenská republika
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