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Kalinčiakova879.093 0l Vranov nad Tool'ou

Vo Vranove rrlT. dňa 23.05.20l8OU-VT-PLO-20 1 8 l 00617 0 -01

VEREJNÁ vyHrÁŠxa
éulo,,lrt: /"^ /?.<?/4ú/!ROZHODNUTIE

Okresný úrad Vranov nad Topťou, pozemkoqý a lesný odbor (ďalej len správny orgán) ako
príslušný orgán štátnej správy na úseku poťovníctva v zmysle § 74 ods. 1 písm. c) zákona č.
27412009 Z. z. o poťovníctve aozmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších
predpisov (ďalej len,,zákon opoťovníctve") vspojitosti s § 2 a § 9 zákonač. I80l20I3 Z.z.
o organízácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektoqfch zákonov, v súlade s ust. §
46 zákona č.7111967 Zb. o správnom konaní v zneni neskorších predpisov (ďalej len ,,správny
poriadok") rozhodol takto:

Podl'a § 4, ods. 6rzákona o pol'ovníctve

poveruie

účastníka konania SESO - spol s T.o. Vranov nad Topl'ou, §o sídlom
Budovatel'ská 29,093 01 Vranov nad Topl'ou, ICO: 17 082 480, zabezpečením ochrany
pol'ovníctva astarostlivosti ozveí podl'a § 24 ods. 1 a § 26 zákona opol'ovníctve
v uznanom pol'ovnom revíri Lysá hora, s celkovou ýmerou 1812 ha, ktory bol uznaný
rozhodnutím Lesného úradu Vranov č. 659/93-Go, zo dňa 16.06. 1993.

Rozhodnutie zaniká dňom evidencie zmlúv alebo zmluvy vlastníkov a vymenovaním
pol'ovníckeho hospodára.

odóvodnenie

Dňa 30.04.2018 tunajší úrad obdřžal návrh SESO spol s r.o. Vranov nad Topťou na
rydanie poverenia vykonávaním ochrany poťovníctva a starostlivosti o zver podťa § 24 ods. l a

§ 26 podťa § 4 ods. 6zákona o poťovníctve vpoťovnomrevíri Lysáhorapre SESO - spol s r.o.
Vranov nad Topťou, so sídlom Budovatefská29,093 0l Vranov nad Topťou, IČO: l7 O82 48O.

Platnosť zmluvy o nájme výkonu práva poťovníctva uzatvorenej medzi SESO - spol s r.o.
Vranov nad Topťou avlastníkmi poťovných pozemkov skončila 05.05.2018. Od tohto termínu
nie je v v poťovnom revíri Lysá hora zabezpečená ochrana pol'ovníctva a starostlivosti o zyer.

V zmysle § 4, ods. 6, zákona o poťovníctve:
Ak vznikne poěas konania o uznaní pofovného revíru alebo v uznanom poťovnom revíri potreba
zabezpečiť ochranu poťovníctva alebo potreba zabezpečit'starostlivosť o zver, okresný úrad
rozhodnutím poverí vykonaním ochrany pofovníctva azabezpečením starostlivosti o zver podťa

§ 24 ods. 1 a § 26 účastníka konania alebo poťovnícku organizáciu
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Konanie vo veci zaěalúrad listom ě. OU-VT-PL0-2018/006170-02, vyveseným na
Úradnej tabuli 30.04.2018. Zároveíurčil, že účastníci konania móžu svoje pripomienky a návrhy
kzaěatému konaniu uplatniť do 3 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia u konajúcehó
správneho orgánu, s možnosťou pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia
i k spósobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

V uvedenej veci úrad neobdfžal žiadne iné návrhy.
Správny orgán po komplexnom posúdení vecí, všetkých známych skutočností dospel k

nasledovnému právnemu záveru:
Podťa ust. § 4 ods. 6 zákona o poťovníctve : Ak vznikne počas konania ouznaní poťovného

revíru alebo v uznanom poťovnom revíri potreba zabezpečiť ochranu poťovníctva alebo potreba
zabezpeČiť starostlivosť o zver , okresný úrad rozhodnutím poverí vykonaním ochrany
poťovníctva azabezpečením starostlivosti ozver podťa § 24 ods. l a § 26 účastníka konania
alebo poťovnícku or ganizáciu.

Podťa ust. § 74 ods. 1 písm. c) zákona o poťovníctve: Okresný urad rozhoduje v prvom
stupni o poverení na zabezpečenie ochrany poťovníctva a starostlivosti o zyer podťa § 4 alebo §
13.

Podl'a ust. § 74 ods. 3 zákona o pol'ovníctve: Odvolanie proti rozhodnutiu podl'a ods.
písm. c) a d) nemá odkladný účinok.

Podl'a ust. § 79 ods. I zákona opoťovníctve: Na konanie podťa tohto zákona sa vďahuje
všeobecný predpis o správnom konaní ako tento zákonneustanovuje inak.

Podťa ust. § 24 ods. I zákona o poťovníctve: Ochranou pol'ovníctva sa rozumie ochrana
zveri pred nepriaznivými vplyvmi, najmá pred nedostatkom prirodzenej potravy, škodlivými
zásahmi ťudí a zvierat škodliv}ch poťovníctl,u [§ 29 ods. 1 písm. fl a g)], chorobami zveri,
ochranabiotopu)zveivrámcioih'*yp.i'oáapoťovníckych
zariadeni. Zabezpečenie ochrany poťovníctvazvetije povinnosťou každého užívateťa poťovného
revíru.

Podťa ust. § 26 zákonao poťovníctve:
ods.1: UžívateÍ poťovného revíru je povinný zabezpeěiť celoročnú starostlivosť a ochranu zveri
a poťovného revíru. Na ten účel najmá:
a) hospodáriť v poťovnom revíri tak, aby dosiahol a udržiaval v poťovnom revíri normovaný
kmeňový stav zveri, predpísanú vekovú a pohlavnú štruktúru populácií jednotlivých druhov
zveria jej dobý zdravotný stav,
b) vykonávat' po oznámeni užívatel'a poťovného pozemku podl'a § 25 potrebné opatrenia
záchranu zveti,
c) zriaďovať so súhlasom vlastníka pofovného pozemku poťovnícke zariadenia z takého
materiálu, ktorý nenaruší vzhťad krajiny, ak to nie je v rozpore s osobitným predpis om,:1
d) prikrmovať zver v čase núdze zdravotne nezávadným krmivom?ltuUý^ spósobom, aby sa
krmivo neznehodnotilo vplyvom nepriaznivého počasia alebo nespósobovalo zveri zdravotné
problémy,
e) vykonať opatrenia na zácllranu zveri alebo ochranu zveri pri záplavách, lesných požiaroch
alebo počas extrémne vysokej snehovej prikrývky, alebo v čase extrémneho sucha,
f) odstraňovat' z poťovného revíru nefunkěné poťovnícke zariadenia po skončení prikrmovania
alebo vnadenia odstránit' nepoužité krmivo, odstrániť znehodnotené alebo zdravotne závadné
krmivo a jeho zvyšky z prikrmovacichzaríadení a ich okolia,
g) vykonávať veterinárne opatrenia vydané podťa osobitného predpist,23) a predložiť požadované
vzorky pri monitoringu alebo veterinárnom vyšetreni zvierat alebo živočíšnych produktov podťa
pokynov orgánov veterinárnej starostlivosti,
h) každoročne zisťovať v pofovnom revíri stavy zveri,
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i) vypracovať plány pofovníckeho hospodárenia v poťovnom revíri, v určených termínoch ich
predkladat' na schválenie a zabezpečiť plnenie schválených plánov, ak tento zákon neustanovuje
inak,
j) viest' záznamy o revíri a pofovníckom hospodárení v ňom,
k) podávať informácie okresnému úradu o stave zveri,love zveri a stave poťovného revíru,
l) dohodnút' písomnou zmluvou s užívatefom pofovného pozemku spósob a formu
mínima|izácie škód spósobovaných zverou a na zveri,
m) oznámit'okresnému úradu doručenie rozhodnutia podťa § 56 ods, 5 a 6,
n) zlepšovať po dohode s vlastníkom alebo užívateťom poťovného pozemku úživnost'poťovného
revíru zakladaním remízok, políčok pre zver, ohryzových plóch a ďalšími na to vhodnými
spósobmi,
o) používat'pri ochrane zveri a love zveri poťovne upotrebitefných psov,
p) viest'aktuálny prehťad pofovníckych zariadení na mape poťovného revíru.
ods. 2 :

Ak okresný úrad zisti, že zvet trpí hladom, vyzve užívatefa poťovného 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.
ods.3 :

Uživatel poťovného revíru je povinný pri organizovaní pofovníckej činnosti, ktorá móže
doěasne obmedziť obhospodarovanie poťovných pozemkov, vopred takúto činnosť prerokovať s
užívateťom poťovných pozemkov.
ods. 4 :

Ak sú plnením schváleného plánu chovu a lovu ohrozené normované kmeňové stavy zveri alebo
štruktúra populácie niektorého druhu zveri v poťovnom revíri, uživatel poťovného revíru je
povinný lov takejto zveri obmedzit' alebo zastavit'a túto skutočnost' ihneď oznámiť okresnému
úradu,

SESO - spol s r.o. Vranov nad Topťou, je posledným uživateťom poťovného revíru,
ktorý ho užival na základe riadnej zmluvy o užívaní pofovného revíru, jeho členovia poznajú
dokonale revír a lokality kde, na ktorom mieste treba zveri pomócť v čase núdze, má
v pofovníckom revíri svoje poťovnícke zariadenía, zriadené políčka pre zver, je personálne,
technicky, materiálne a odborne primerané vybavená, tak, aby mohla zabezpečiť riadnu ochranu
pofovného revíru Lysá hora.

SESO - spol s r.o. Vranov nad Toplou, listom zo ďňa22.05.2018 s poverením vyslovila
súhlas.

Správny orgán toto rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podfa § 26 správneho
poriadku s poukazom na ust. § 79 ods. 3l zákona o poťovníctve, nakoťko v predmetnom konaní
je viac ako 20 účastníkov konania.

Na základe vyššie uvedeného správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej
ěasti tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu podťa § 53 Správneho poriadku možno podať

Okresnom úrade Vranov nad Topťou, pozemkovom a lesnom odbore v lehote
oznámenia tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až
riadnych opravných prostriedkov. Príslušným súdom na preskúmanie veci je
v Prešove.

odvolanie na
do 15 dní od
po vyčerpaní
Krajský súd



Podťa ust. § 74 ods. 3 zékona o pol'ovníctve odvolanie proti rozhodnutiu o poverení na
zabezpečenie ochrany poťovníctva a starostlivosti o zyet podťa § 4 alebo §13 nemá odkladný
úěinok.

Kulan
i odboru

Doručí sa - verejnou vyhláškou:
1. Vlastníci poťovných pozemkov v uznanom poťovnom revíri Lysá hora
2. SESO - spol s r.o. Vranov nad Topťou, Budovatefskáz9,O93 0l Vranov nad Topťou

Kópia na vedomie. po nadobudnutí právoplatnosti:
1, Obvodná pofovnícka komora Vranov rVT, Kalinčiakova 8]116,093 0l Vranov nad Topťou
2, Regionálna veterináma a potravinová správa Vranov rýT., Kalinčiakova 879, 093 01Vranov
nad Topťou

Dátum vyvesenia písomnosti:

Dátum zvesenia písomnosti:

Zasptávny orgán:
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