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OKRESNÝ URAD MARTIN
pozemkový a lesný odbor
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Vec
Rozhodnutie Okresného úradu Martin, pozemkového a lesného odboru (ďalej len „OÚ Martin")
pod č. OÚ-MT-PLO-2017/004070-l-BEN-L zo dňa 20.04.2017 - upovedomenie o podanom
odvolaní voči tomuto rozhodnutiu a výzva na vyjadrenie.
OÚ Martin pod č. OÚ-MT-PLO-2017/004070- 1-BEN-L zo dňa 20.04.2017 vydal
rozhodnutie o poverení poľovníckej organizácie - Poľovníckej spoločnosti „Podstráň" so
sídlom SNP 18, 935 05 Pukanec, IČO : 37806661 vykonávaním ochrany poľovníctva
a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 zákona o poľovníctve v poľovnom revíri
Štiavnička uznanom rozhodnutím Lesného úradu Martin č. LÚ-296/1995-Rk zo dňa 28.8.1995
(ďalej len „PR Štiavnička") a určením Mariána Staňu za poľovníckeho hospodára.
Voči tomuto rozhodnutiu sa v zákonnej lehote odvolali : Anna Očková, Urbár Martin,
p. s., a jedným listom Urbárska spoločnosť Turčianska Štiavnička p.s., Agrifarm spol. s r.o.,
Agromajetok spol. s.r.o. Tieto odvolania sú rovnaké a preto Vám zasielame iba posledne
menované odvolanie.
V súlade s § 26 ods. 1 zákona č. 71 /1967 2b. o správnom konám v platnom znení (ďalej
len zákona o „SK" ) vo väzbe na ustanovenie § 79 ods. 3 zákona č.274/2009 Z. z. o poľovníctve
v platnom znení Vám kópiu tohto odvolania v prílohe zasielame a žiadame Vás o vyvesenie na
úradnej tabuli Vášho úradu po dobu 15 dní, posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Zároveň prostredníctvom tejto verejnej vyhlášky žiadame ostatných účastníkov konania,
aby sa v zmysle § 56 zákona č. 71/1967 Zb, o správnom konaní v platnom znení v lehote do 5
dní odo dňa doručenia tohto listu písomne vyjadrili k predmetným odvolaniam.
Následne spolu s vyjadreniami celý spisový materiál týkajúci sa predmetného poverenia
bude v zmysle § 57 ods.2 zákona č. 71/1967 Z . z. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov doručený odvolaciemu orgánu t. j. Okresnému úradu Žilina, odboru opravných
prostriedkov, referátu pôdohospodárstva.
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Doručuje sa:
Účastníkom konania sa tento list č. j. OÚ-MT-PLO-2017/004070-2-BEN-L
zo dňa 1.6.2017 a kópia vyššie uvedeného odvolania doručujú verejnou vyhláškou. Tieto
listiny budú zverejnené na úradnej tabuli OÚ Martin a na webovej stránke OÚ Martin :
www.minv.sk/? okresnv -urad-martin a nav úradnej tabuli v nižšie uvedených obciach :
1. Obecný úrad Turčianska Stiavnička, J. Kostru 92/76, 038 51 Turčianska
Stiavnička so žiadosťou o zverejnenie uvedených listín po dobu 15 dní, posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia.
2. Obecný úrad Sučany, Nám. SNP č. 120/8,038 52 Sučany so žiadosťou o zverejnenie
uvedených listín po dobu 15 dní, posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
3. Obecný úrad Sklabiňa, 038 03 Sklabiňa č. 108 so žiadosťou o zverejnenie uvedených
listín po dobu 15 dní, posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
4. Obecný úrad Sklabinský Podzámok, Sklabinský Podzámok č. 45,038 03 Sklabiňa
so žiadosťou o zverejnenie uvedených listín spolu s odvolaniami po dobu 15 dní,
posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Po uplynutí lehoty zverejnenia uvedené obce doručia obratom na OÚ Martin tento list
opatrený pečiatkou obce a podpisom pracovníka zodpovedného za zverejnenie!
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Ďalej sa doručuje:
Poľovnícka spoločnosť „Podstráň", SNP 18, 935 05 Pukanec
Marián Stano, Partizánov 179/24, 038 51 Turčianska Stiavnička
V
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Príloha :
Spoločné odvolanie Urbárskej spoločnosti Turčianska Stiavnička, p. s., Agrifarmu spol. s. r.o.,
a Agromajetku spol s.r.o zo dňa 25.5.2017

Okresný úrad Martin
pozemkový a lesný odbor
R Mudroňa 45
036 01 Martin
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Mgr. Dušan Doboš
vedúci odboru
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Urbárska spoločnosť Turčianska Štiavnička, p. s., ul. Partizánov 167/10 Turč.Štiavnička
Zastúpená: Peter Očka - predseda, Ing. Viliam Vrabec - podpredseda
Agrifarm spol s r. o., ul. Hviezdoslavova 4, 038 51 Turčianska Štiavnička
Zastúpený: Ing. Marián Kohút - konateľ
Agromajetok spol. s r. o. 038 52 Sučany 1259
Zastúpený: Ing. Július Náčin - konateľ
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Okresný úrad Martin,
Pozemkový a lesný odbor
P. Mudroňa 45
Martin 036 01
Turč. Štiavničke, 25. 5. 2017

Vec: Odvolanie proti rozhodnutiu^o poverení vykonaním ochrany poľovníctva a starostlivosti
o zver a určení poľovného hospodára v poľovnom revíri "Štiavnička".
Ako vlastníci, zástupcovia vlastníkov a užívatelia poľovných pozemkov začlenených do
spoločného poľovného revíru "Štiavnička", ktorý poľovný revír je uznaný rozhodnutím
Lesným úradom Martin, číslo: LÚ-296/1995-Rk zo dňa 28.8.1995 podávam
Odvolanie
proti Rozhodnutiu Okresného úradu Martin, č. j. OÚ-MT-PLO-2017/004070-1-BEN-L zo dňa
20.04.2017, ktorým rozhodol takto:
1. Podľa § 13 ods. 5 písm. b) zákona o poľovníctve poveruje Poľovnícku spoločnosť
„Podstráň" so sídlom SNP 18, 935 05 Pukanec, IČO: 37806661 na poľovnícky rok
2017/2018 vykonaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a
§ 26 zákona o poľovníctve v poľovnom revíri Štiavnička uznanom rozhodnutím
Lesného úradu Martin č. LÚ-296/1995-Rk zo dňa 28.8.1995 (ďalej len ,,PR
Štiavnička").
2. Podľa § 19 ods. 5 zákona o poľovníctve určuje Mariána Staňu, bytom Partizánov
179/24, Turčianska Štiavnička poľovníckym hospodárom v PR Štiavnička.
Odvolanie podávam z nasledovných dôvodov:
1. Okresný úrad Martin poveril vyššie uvedeným rozhodnutím poľovnícku organizáciu
Poľovnícka spoločnosť ,,Podstráň" už tretí krát po sebe. Čo je v rozpore s ustanoveniami
zákona o poľovníctve.
2. Poverenie bolo vydané bez ohľadu na vôľu vlastníkov a stanoviska subjektov, ktorý
obhospodarujú poľovné pozemky. Vzhľadom k dlhotrvajúcemu stavu, kedy v poľovnom revíri
nie je zaevidovaná zmluva o užívaní poľovného revíru je zrejmé, že Poľovnícka spoločnosť
Podstráň nebola schopná získať dôveru a súhlas vlastníkov a právo poľovníctva vykonáva
len z vôle štátnych orgánov. Stavom poverenia sú vlastníci dlhodobo znevýhodnený
finančne.
3. Podľa vyššie uvedeného rozhodnutia sa poverenie vydáva na „poľovnícky rok 2017/2017"
pojem poľovnícky rok zákon o poľovníctve nepozná. Z rozhodnutia musí byť zrejmý čas
poverenia. Z tohto dôvodu je rozhodnutie nejasné a neurčité. Poverenie možno vydať na
dobu najviac jeden rok. Týmto rokom je však rok počítaný v zmysle všeobecných právnych
predpisov a nie rok tkvz. poľovnícky.
4. V odôvodní rozhodnutia sa uvádza aj skutočnosť, že na časť revíru je evidovaná platná
nájomná zmluva č. 2274/08-30 do dňa 14.5.2018. Platná právna úprava ako aj právna
úprava pred prijatím zákona č. 274/2009 Z. z. neumožňuje stav, kedy je evidovaná zmluva
o užívaní poľovného revíru a súčasne vydané poverenie na vykonanie ochrany poľovníctva a

starostlivosti o zver. Nie je možne rozdeliť užívanie revíru na časti - v jednej časti platí
zmluva a v druhej poverenie. S uvedenou skutočnosť sa Okresný úrad Martin nevysporiadal.
5. Z rozhodnutia Okresného úradu Martin, nie je zrejmé či dostatočne zistil skutočnosti pre
vydanie poverenia a overil skutočnosti uvádzané v žiadosti o poverenie zo strany
Poľovníckej spoločnosti Podstráň. Máme za to, že vôľa vlastníkov a užívateľov poľovných
pozemkov i napriek tomu, že to nie je podmienka pre udelenie poverenia mala byť zistená
a posudzovaná. Spôsob výkonu poľovníctva ovplyvňuje predovšetkým subjekty, ktoré na
pozemkoch hospodária.

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme, aby orgán príslušný na
rozhodnutie o tomto odvolaní Rozhodnutie Okresného úradu Martin, č. j. OÚ-MT-PLO2017/004070-1-BEN-L zo dňa 20.04.2017 zrušil v celom rozsahu.

S úctou
URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ
03851 TURČ. ŠTIAVNIČKA
IČO: 17067537
DIČ' SK ""190598822

Peter Očka, Ing. Viliam Vrabec

AGRIFARM spol. s r.o.
Hviezdoslavova 4
038 51 Turčianska Štiavnička
IČO: 36 015 695
IČ DPH: SK2020118012
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Ing. Marián Kohút
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