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Rozhodnutie
o poverení na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v PR Nastaz

Výrok
Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku
poľovníctva podľa § 71 ods. 1 a 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 (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 § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Správny poriadok“), vo veci poverenia na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti
o zver v poľovnom revíri Nastaz rozhodol

t a k t o :

podľa § 4 ods. 6 zákona o poľovníctve

p o v e r u j e

účastníka konania - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Ulič, so sídlom Ulič
96, 067 67 Ulič, IČO: 36038351, vykonaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24
ods. 1 a § 26 zákona o poľovníctve v uznanom poľovnom revíri Nastaz, s celkovou výmerou 4280 ha,
uznaného rozhodnutím Okresného úradu v Snine, Odborom OPPaLH, č. sp. OPPaLH 2002/10761-Re
zo dňa 30.04.2002 a potvrdeného rozhodnutím Krajského úradu v Prešove, OPPaLH č. 2002/00569-SJ
zo dňa 30.09.2002, na dobu do zaevidovania zmluvy o užívaní poľovného revíru Nastaz podľa zákona
o poľovníctve.

Odôvodnenie
Na Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „správny orgán“) bolo dňa 10.02.2023
doručené oznámenie doterajšieho užívateľa poľovného revíru Nastaz – LESY Slovenskej republiky, štátny
podnik Odštepný závod Ulič, so sídlom Ulič 96, 067 67 Ulič, (ďalej len „OZ Ulič") o zániku zmluvy
o užívaní poľovného revíru Nastaz k 13.02.2023. OZ Ulič zároveň požiadal o vydanie poverenia na
vykonanie ochrany poľovníctva a zabezpečenie starostlivosti o zver v poľovnom revíri Nastaz v zmysle
§ 4 ods. 6 zákona o poľovníctve. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že bol užívateľom poľovného revíru
Nastaz na základe platnej zmluvy č.52/2013/LMU, plnil si povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy,
je dostatočne profesionálne, personálne, technicky, materiálne a odborne vybavený tak, aby mohol
zabezpečiť riadnu ochranu poľovníctva a zveri v poľovnom revíri Nastaz. Pre umiestnenie ulovenej
diviačej zveri má zabezpečený chladiarenský box, z ktorej pravidelne odovzdáva vzorky podľa pokynov
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Humenné a spĺňa zákonom stanovené podmienky na
vydanie poverenia na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver.
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Zároveň sa zaväzuje, že svoje povinnosti bude plniť naďalej odborne a v súlade s platnou legislatívou, na
základe pokynov orgánov štátnej správy na úseku poľovníctva a plniť opatrenia Regionálnej veterinárnej
a potravinovej správy Humenné v oblasti zamedzenia šírenia afrického moru ošípaných a besnoty.
Vzhľadom na skutočnosť, že ku dňu 13.02.2023 zanikla zmluva č.52/2013/LMU o užívaní poľovného
revíru Nastaz, podľa § 17 ods. 1, písm. a) zákona o poľovníctve z dôvodu uplynutia doby, na ktorú bola
uzatvorená a návrh na evidenciu novej zmluvy nebol predložený, vznikla potreba zabezpečiť ochranu
poľovníctva a starostlivosť o zver v poľovnom revíri Nastaz.

Dôvodom pre bezodkladné vydanie poverenia je zabezpečenie plnenia veterinárnych opatrení vydaných
podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v súvislosti
s africkým morom ošípaných, v súvislosti s besnotou jazveca lesného, v súvislosti s besnotou líšky
hrdzavej, času núdze, regulácie početných stavov raticovej zveri a eliminácie vzniku škôd spôsobených
zverou, ako aj určenie osoby, ktorej bude patriť zver uhynutá či inak usmrtená v PR Nastaz a ktorá bude
povinná zabezpečiť jej likvidáciu preto správny orgán listom číslo OU-HE-PLO2-2023/0003430-004 zo
dňa 17.02.2023 v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomil účastníkov konania
o začatí konania podľa § 4 ods. 6 zákona o poľovníctve, vo veci poverenia účastníka konania alebo
poľovníckej organizácie vykonaním ochrany poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver podľa § 24
ods. 1 a § 26 zákona o poľovníctve v PR Nastaz formou verejnej vyhlášky, a to vyvesením oznámenia
po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty bol dňom doručenia, t.j.
10.03.2023. Správny orgán zverejnil súčasne písomnosť na svojom webovom sídle, na dočasnej úradnej
tabuli správneho orgánu, na mieste, ktorého sa konanie týka Obec Stakčín, Obec Stakčínska Roztoka,
Obec Kalná Roztoka, Obec Ruská Volová, Obec Klenová, Obec Príslop, Obec Topoľa, Obec Kolbasov,
Obec Ulič a na centrálnej elektronickej tabuli.

Zároveň dal v zmysle § 33 ods. 2 Správneho poriadku možnosť účastníkom konania a zúčastneným
osobám, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia,
prípadne navrhnúť jeho doplnenie, ktoré môžu uplatniť na konajúcom správnom orgáne v určenej lehote
do 3 dní od doručenia tohto oznámenia. Účastníkom konania lehota na vyjadrenie uplynula dňom
13.03.2023. V uvedenej veci bolo na správny orgán v určenej lehote doručené jedno podanie od OZ Ulič
zo dňa 10.03.2023, vo veci návrhu na ustanovenie do funkcie poľovníckeho hospodára a poľovníckej
stráže v poľovnom revíri Nastaz. Zároveň OZ Ulič vyjadril súhlas s poverením na vykonanie ochrany
poľovníctva a zabezpečenie starostlivosti o zver v poľovnom revíri Nastaz.

Správny orgán po posúdení všetkých známych skutočností a vyjadrení účastníkov konania, dospel k
nasledovnému záveru:
Podľa § 2 písm. u) zákona o poľovníctve: Vlastníkmi spoločného poľovného revíru všetci majitelia
poľovných pozemkov, z ktorých je uznaný spoločný poľovný revír.

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 starostlivosť o zver, okresný úrad
rozhodnutím poverí vykonaním ochrany poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver podľa § 24 ods.
1 a § 26 účastníka konania alebo poľovnícku organizáciu.

Konanie podľa 4 ods. 6 zákona o poľovníctve o poverení vykonaním ochrany poľovníctva a zabezpečením
starostlivosti o zver v poľovnom revíri nie je návrhovým konaním a správny orgán v predmetnej veci koná
z vlastného podnetu.

Podľa § 11 ods. 1 zákona o poľovníctve: O využití práva poľovníctva v poľovnom revíri rozhoduje vlastník
samostatného poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru postupom podľa § 5.

Podľa § 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.
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Podľa § 26 ods. 1 zákona o poľovníctve:
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,
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.

Podľa § 26 ods. 2 zákona o poľovníctve: 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.

Podľa § 26 ods.3 zákona o poľovníctve: Užívateľ poľovného revíru je povinný pri organizovaní poľovníckej
činnosti, ktorá môže dočasne obmedziť obhospodarovanie poľovných pozemkov, vopred takúto činnosť
prerokovať s užívateľom poľovných pozemkov.

Podľa § 26 ods.4 zákona o poľovníctve: 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.

Podľa 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 zákona o poľovníctve.

Podľa 74 ods. 3 zákona o poľovníctve: Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 1 písm. c) a d) nemá
odkladný účinok.

Podľa 79 ods. 1 zákona o poľovníctve: Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis
o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.
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LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Ulič, so sídlom Ulič 96, 067 67 Ulič, IČO:
36038351, je ako správca lesných pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky účastníkom konania.
Jeho zamestnanci dokonale poznajú poľovný revír Nastaz a lokality, na ktorom mieste treba zveri pomôcť
v čase núdze, taktiež disponuje chladiarenským boxom, v ktorom je uskladnená zverina diviačej zveri
do obdŕžania výsledkov laboratórneho vyšetrenia na africký mor ošípaných. Je organizáciou personálne,
technicky, materiálne a odborne primerane vybavenou tak, aby mohla zabezpečiť riadnu ochranu
poľovníctva a zveri v poľovnom revíri Nastaz.

Správny orgán poukazuje na definíciu práva a výkonu poľovníctva v § 2 písm. q) zákona o poľovníctve,
kde ustanovenie definuje právo a výkon poľovníctva ako súhrn práv a povinností zver cieľavedome chovať
a chrániť, loviť ju, ulovenú alebo inak usmrtenú zver a jej vývojové štádia a zhody parožia si privlastňovať
alebo predávať, zbierať vajcia pernatej zveri na účel jej vyliahnutia a chovu s povolením podľa osobitného
predpisu a využívať na to v nevyhnutnej miere poľovné pozemky, poľné cesty a lesné cesty. Z toho
pohľadu zákon o poľovníctve pamätal aj na skutočnosť, keď vlastník alebo vlastníci spoločného poľovného
revíru nie sú schopní zabezpečiť alebo nechcú zabezpečiť výkon práva poľovníctva a poľovnícke
hospodárenie v poľovnom revíri, ktoré je vo verejnom záujme. V takomto prípade ustanovenie § 4 zákona
o poľovníctve pri zachovaní zákonných podmienok umožňuje resp. ukladá okresnému úradu, aby poveril
subjekt, ktorý bude spĺňať zákonné podmienky vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver
podľa § 24 ods. 1 a § 26 zákona o poľovníctve. Konanie podľa § 4 ods. 6 zákona o poľovníctve vo
veci poverenia vykonaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa 24 ods. 1 a 26 zákona o
poľovníctve nie je návrhovým konaním a správny orgán nerozhoduje o predmetnom poverení len základe
podaných žiadostí, ale zváži okolnosti a podmienky poľovného revíru ako aj poverenej poľovníckej
organizácie. A je len na aktivite a schopnostiach vlastníkov spoločného poľovného revíru Nastaz
dohodnúť sa a zabezpečiť riadny výkon práva poľovníctva a poľovnícke hospodárenie, čím inštitút
poverenia stráca účinok.

Z dôvodu, že v uznanom poľovnom revíri Nastaz po zániku zmluvy č.52/2013/LMU vznikla potreba
zabezpečiť ochranu poľovníctva a starostlivosť o zver je poverenie podľa § 4 ods. 6 zákona o poľovníctve
v PR Nastaz nevyhnutnosťou na obdobie času núdze, zabráneniu 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 Nastaz a z toho vyplývajúce plnenie opatrení Štátnej veterinárnej správy a potravinovej
správy SR resp. Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Humenné č. spisu: 164/2023-500-55
zo dňa 27.02.2023 na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných (ďalej len
„AMO“) v populácii diviačej zveri v poľovnom revíri Nastaz zaradeného do infikovanej oblasti AMO,
reštrikčné pásmo II, a sú uvedené v prílohe Vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2021/605 EÚ, ktorým
sa ustanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných a zároveň je uvedená oblasť
vymedzená ako nárazníková oblasť klasického moru ošípaných (ďalej len „KMO“) – oblasť s aktívnym
monitoringom KMO. Zároveň je potrebné zabezpečovať súčinnosť povereného účastníka konania so
správcom komunikácie a Policajným zborom SR pri odstránení uhynutej zveri z nepoľovnej plochy (bez
ohľadu na vlastníctvo pozemku) resp. potreby zabezpečiť ďalšie nakladanie s touto zverou správny orgán
týmto rozhodnutím poveril vykonaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa 24 ods. 1 a
26 zákona o poľovníctve v PR Nastaz - účastníka konania - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Odštepný závod Ulič, so sídlom Ulič 96, 067 67 Ulič, IČO: 36038351, pretože má za to, že je dostatočne
personálne, odborne, materiálne a technicky primerane vybavený tak, aby mohol riadne zabezpečiť
starostlivosť a ochranu zveri a PR Nastaz podľa § 24 ods. 1 a § 26 zákona o poľovníctve do doby
zaevidovania novej zmluvy o užívaní PR Nastaz správnym orgánom podľa zákona o poľovníctve.

Prihliadnuc na vyššie uvedené správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

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.

Podľa 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. Správny



5 / 6

orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, na dočasnej úradnej tabuli správneho
orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka a na centrálnej elektronickej úradnej tabuli.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia. Odvolanie sa
podáva na Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor, Mierová 4, 066 01 Humenné. Podľa § 74
ods. 3 zákona o poľovníctve odvolanie proti rozhodnutiu o poverení na zabezpečenie ochrany poľovníctva
a starostlivosti o zver podľa § 4 alebo § 13 nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti preskúmateľné súdom podľa § 177 a nasl.
zákona č.162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Doručuje sa:
Verejnou vyhláškou účastníkom konania - vlastníkom poľovných pozemkov v uznanom poľovnom revíri
Nastaz
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Ulič, 067 67 Ulič 96

Potvrdenie doby vyvesenia na úradnej tabuli správneho orgánu:

Dátum vyvesenia: ..................................... pečiatka a podpis

Dátum zvesenia: ....................................... pečiatka a podpis

Doručuje sa so žiadosťou o zverejnenie na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého
sa konanie týka (po uplynutí vývesnej lehoty vrátiť s vyznačením dátumu vyvesenia a zvesenia na správny
orgán):
1. Obec Stakčín
2. Obec Ruská Volová
3. Obec Kalná Roztoka
4. Obec Príslop
5. Obec Topoľa
6. Obec Ulič
7. Obec Kolbasov
8. Obec Stakčínska Roztoka
9. Obec Klenová

Potvrdenie doby zverejnenia na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie
týka:

Dátum vyvesenia: ............................... pečiatka a podpis
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Dátum zvesenia: ............................... pečiatka a podpis

Na vedomie po vykonateľnosti a po nadobudnutí právoplatnosti:
1. Obvodná poľovnícka komora Humenné, Lipová 756/14, 066 01 Humenné
2. Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné, Gaštanová 3, 066 01 Humenné
3. Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva, Námestie mieru
3, 080 01 Prešov

Ing. Ján Obšitník
vedúci pozemkového a lesného odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10171

Doručuje sa
Obec Stakčín, SNP 574/6, 067 61  Stakčín, Slovenská republika
Obec Ruská Volová, Ruská Volová , 067 72  Ruská Volová, Slovenská republika
Obec Kalná Roztoka, Kalná Roztoka 199, 067 72  Kalná Roztoka, Slovenská republika
Obec Príslop, Príslop 41, 067 66  Príslop, Slovenská republika
Obec Topoľa, Topoľa 95, 067 65  Topoľa, Slovenská republika
Obec Ulič, Ulič 89, 067 67  Ulič, Slovenská republika
Obec Kolbasov, Kolbasov 26, 067 66  Kolbasov, Slovenská republika
Obec Stakčinska Roztoka, Stakčínska Roztoka 21, 067 61  Stakčínska Roztoka, Slovenská republika
Obec Klenová, Klenová 126, 067 72  Klenová, Slovenská republika
Okresný úrad Humenné, Kukorelliho 1, 066 01  Humenné, Slovenská republika
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01  Trnava, Slovenská
republika


