OKRESNÝ ÚRAD MARTIN
pozemkový a lesný odbor
Pavla Mudroňa 45, 036 01 Martin
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Prílohy:

Vytwvuje:

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Martin, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ Martin"), ako príslušný
orgán štátnej správy poľovníctva podľa § 71 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") a v súlade s ustanovením § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") rozhodol takto:
I.

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 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").

II.

Podľa § 19 ods. 5 zákona o poľovníctve určuje Mariána Staňu, bytom Partizánov
179/24, Turčianska Štiavnička poľovníckym hospodárom v PR Štiavnička.

Rozhodnutie o poverení sa vydáva najviac na jeden rok pre jednu poľovnícku organizáciu
a zaniká dňom evidencie zmluvy o užívaní poľovného revíru alebo zmluvy vlastníkov o užívaní
spoločného poľovného revíru.
Odôvodnenie
Dňa 13.2.2017 bola na Okresný úrad Martin, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ
Martin") doručená žiadosť od Poľovníckej spoločnosti „Podstráň", so sídlom SNP 18, Pukanec ,
IČO :37806661 ( ďalej len „PS Podstráň, resp. navrhovateľ" ) na ich poverenie 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 uznanom Poľovnom revíri Štiavnička
(uznaný rozhodnutím Lesného úradu Martin č.LÚ-296/1995-Rk). Navrhovateľ svoj návrh
odôvodnil skutočnosťou, že dňom 31.12.2014 na prevažnej časti PR Štiavnička skončili platnosť
zmluvy o užívaní PR Štiavnička, pričom je ale ešte stále platná nájomná zmluva č. 2274/08-30 (
do 14.5.2018 ) uzavretá medzi Lesmi SR a PS Podstráň. Ďalej svoju žiadosť navrhovateľ
zdôvodňuje aj tým, že v poľovníckej sezóne 2016/2017 PS Podstráň zabezpečila plné fungovanie
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ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver. V čase núdze aj mimo tento čas bolo vykonávané
dôsledné prikrmovanie zveri, čo potvrdil aj OÚ Martin po vykonanom štátnom dozore zo dňa
30.1.2017.Plán lovu bol splnený na 100%. Na základe týchto skutočností požiadala PS Podstráň
listom zo dňa 10.2.2017 OÚ Martin o poverenie vykonávať ochranu poľovníctva a starostlivosť
o zver v PR Štiavnička. Posledné poverenie pre PS Podstráň končí dňa 8.5.2017. Navrhovateľ
súčasne navrhuje za poľovníckeho hospodára v uvedenom PR určiť p. Mariána Staňu, bytom
Partizánov 179/24, Turčianska Štiavnička.
OÚ Martin listom Č.OÚ-MT-PLO- 2017/0040070-BEN-L zo dňa 08.03.2017 upovedomil
účastníkov konania o začatí správneho konania vo veci poverenia ochranou poľovníctva
a starostlivosťou o zver v uznanom PR Štiavnička a zároveň určil lehotu na podávanie námetov,
pripomienok, príp. iných dôkazov, ako i na možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia,
k spôsobom zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. V stanovenej lehote účastníci konania
svoje právo nevyužili.

Podľa § 13 ods. 5 písm. b) zákona o poľovníctve ak vlastníci spoločného poľovného revíru
do 30 dní od ukončenia platnosti zmluvy o užívaní poľovného revíru (ďalej len „zmluva")
nepredložia novú zmluvu alebo novú zmluvu vlastníkov a nenavrhnú poľovníckeho hospodára,
okresný úrad rozhodnutím poverí poľovnícku organizáciu vykonávaním ochrany poľovníctva
a starostlivosti o zver v rozsahu § 24 ods. 1 a § 26 zákona o poľovníctve. Podľa § 19 ods. 5
zákona o poľovníctve ak je potrebné zabezpečiť ochranu poľovníctva a starostlivosti o zver podľa
§ 13 ods. 5, určí príslušný okresný úrad poľovníckeho hospodára z vlastného podnetu.
Poľovnícka spoločnosť „Podstráň" je poľovníckou organizáciou v zmysle ustanovenia §
32 zákona o poľovníctve, teda je právnickou osobou, je neziskovou organizáciou, ktorá združuje
občanov Slovenskej republiky, má sídlo na území Slovenskej republiky, je zapísaná v registri
vedenom príslušným orgánom štátnej správy poľovníctva a riadi svoju činnosť stanovami, ktoré
sú v súlade so zákonom o poľovníctve a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Rozsah činností, ktoré bude poverená organizácia vykonávať, vyplýva z ustanovení § 24 ods. 1 a
§ 26 zákona o poľovníctve. Ochranou poľovníctva sa rozumie ochrana zveri pred nepriaznivými
vplyvmi, najmä pred nedostatkom prirodzenej potravy, škodlivými zásahmi ľudí a zvierat
škodlivých poľovníctvu, chorobami zveri, ochrana biotopu zveri v rámci ochrany prírody
a krajiny, ako aj ochrana poľovníckych zariadení. Ochrana a starostlivosť o zver je záujmom
verejným, ktorého cieľom je zachovanie rozmanitosti živočíšneho spoločenstva ako
neoddeliteľnej súčasti životného prostredia človeka.
Určený poľovnícky hospodár spĺňa podmienky stanovené v § 19 ods. 2 zákona
o poľovníctve. Je spôsobilý na právne úkony, má platný poľovný lístok a je najmenej päť rokov
po sebe nasledujúcich držiteľom poľovného lístka, má zbrojný preukaz skupiny D a absolvoval
skúšku pre poľovníckych hospodárov. Rozsah činností povereného poľovníckeho hospodára
v podobe jeho povinností a oprávnení vyplýva z ustanovenia § 19 ods. 9 a ods. 10 zákona
o poľovníctve.
Podľa § 13 ods. 6 zákona o poľovníctve musí poverená poľovnícka organizácia s poverením
vyjadriť písomný súhlas. Žiadosť Poľovníckej spoločnosti „Podstráň" o poverenie zo dňa
10.2.2017 obsahuje aj súhlas s poverením.
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.

Určenie poľovníckeho hospodára zaniká vymenovaním poľovníckeho hospodára na návrh
užívateľa poľovného revíru.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie na Okresný úrad Martin, pozemkový
a lesný odbor, P. Mudroňa 45, 036 01 Martin do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Podľa § 74 ods.
3 zákona o poľovníctve odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok. Rozhodnutie
je preskúmateľné i súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku a po nadobudnutí
právoplatnosti.
OÚ Martin doručuje toto rozhodnutie v súlade s ustanovením § 79 ods. 3 zákona
o poľovníctve Verejnou vyhláškou, ktorú Obce Turčianska Štiavnička, Sklabinský Podzámok,
Sklabiňa a Sučany vyvesia po dobu 15 dní na úradnej tabuli. Po uplynutí lehoty zverejnenia
uvedené obce doručia na OÚ Martin verejnú vyhlášku opatrenú pečiatkou obce a podpisom
pracovníka zodpovedného za zverejnenie. Predmetné rozhodnutie bude vyvesené aj na Úradnej
tabuli OÚ Martin.
Doručuje sa verejnou vyhláškou:
Obec Turčianska Štiavnička, J. Kostru 92/76, 038 51 Turčianska Štiavnička
Obec Sučany, Nám. SNP č. 120/8, 038 52 Sučany
Obec Sklabiňa, 038 03 Sklabiňa č. 108
Obec Sklabinský Podzámok, Sklabinský Podzámok č. 45, 038 03 Sklabiňa
v

Ďalej sa doručuje:
Poľovnícka spoločnosť „Podstráň", SNP 18, 935 05 Pukanec
Marián Staňo, Partizánov 179/24, 038 51 Turčianska Štiavnička

Mgr. Dušan Doboš
vedúci odboru

