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Vec
oznámenie'o podaní'o3volania a postúpenie spisu odvolaciemu oľgánu
_ VEREJNÁ vyHrÁŠre

okresný úľad Senec, Pozemkový a lesný odboľ ako oľgán štátnej správy poľovníctva
podľa $ 71 ods. (2) písm. c) zákona č,. 27412009 Z. z. o polbvníctve 

-aď'-"n" 
a doplnení

niektoých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej lęi ,,zákon o pol'ovníctve..), miestne
pľíslušný podľa $ 2 ods. (3) a $ 9 ods. (4) z,ákona č,. 18O/2a1lJ Z. z. o oľgánizácií miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších pľedpisov uo ,r."-i
Rozhodnutia č. j': oU-SC-PLo-2018l00I261-2-Yár. zo dňa 05'03.2018 vo veci zrušenie
opatrenia č. oU-SC-PLo-2016lO14778 o.zaevidovaní Zmluvy na uŽívanie spoločného
poľovného ľevíru Dunajská Lužná zo dňa29.II.2016 a vyhovení pľotestu okľesnej piokuratury
Bľatislava III, č. Pd 227/17/1103-5 zo dňa O4'0l.Ż0I8 (d'alej lerr,,Rozhodnutie"), ôua'za aĺä
1 4.03 .20 I 8 voči tomuto,,Rozhodnutiuo, odvolanie.

odvolanie podala Poľovnícka spoločnosť AgroLovec so sídlom Košariská lg2l4Ż, gO0
42 Dunajská LuŽná ako užívateľa Poľovného revíru Dunajská Lužná a splnomocnení
zástupcovia vlastníkov poľovného revíru Dunajská Lužná p. Anton Patľnčiak, ,ur.27.O2.1958,
tľvale býom Kľajná 22144, 90O 42 Dunajská Lužná a Ing. ĺavol Kuruc, nar. l9.06. 196I, trvalę
bytom Zęlená6,900 42 DunajskáLužná,zo dňa 13'03.2018' v nasledovnom znęníapodstate:

odvolatelia majú za to, že napadnuté ,,rozhodnutie" trpí vadami, ktoré spočívajú
v porušení hmotnoprávneho pľedpisu (,,zákona o poľovníctve") a rovnako samotné nápadnůta
,,rozhodnutie" ako aj konanie, ktoré jeho konaniu predchádzalo nie je bez právnych vád,
nakoľko došlo v rómci nich k zásadnému porušeniu príslušných procesňoprávnych uśmnovenlí
(zákon č.7]/]967 Zb' osprávnom konąní vznenĺ neskoľších predpisov, łaii kn,,správny
poriadok") majúci vplyv na zókonnost'napadnutého ,,Rozhodnutiai'. Vsúvistősfi sporušením
hmotnopróvnych ustanovení ,,zókona o poľovníctve" poukazujú odvolatelia ną konšfuńfulź súdnu
judikatúru v zmysle ktorej sa považuje porušenie hmotnoprtźvnych ustanovení vždy za dôvod na
zruš e nie také ho to r ozho dnut i a'

Pokiaľ ide o porušenie konlĺr,étnych hmotnoprávnych ustanovenĺ, z hľadiska predmetu
konania je podstatné ust. $ ]4 ods. (l) ,,zákona o poľovníctve", podľa ktorého zmluvu uzątvára
budúci užívateľ poľovného revíru s vlastníkom poľovného revíru alebo vlastnílĺrni spoločného
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poľovného revíru vspojení sust. $ 5 ods. (7) ,,zákona opoľovníctve", podľa ktorého
zhromaždenie si zvolí ním určený počet splnomocnencov, ktorým určí ľozsah zastupovania
vlastníkov poľovných pozemkov podľą ,,zókona o poľovníc\e,.

V Pľoteste olcresnej prokuratúry Bratislava III č. Pd 227/17/1103-5 zo dňa 08.01.20]8
(ďalej ĺen ,,protest") sa uvádza, že opatľenie o'lcresného úrądu Senec o ząevidovaní zmluvy bolo
vydané v rozpore so zákonom, v stivislosti s čím sav ňom citujú ust. $ ]ő ods. (1), ods. (2)'a $ 1a
ods- (3) ,,zákoną opoľovníctve". osobitne je zvýľaznena citácia vyššie uvedených risiarirení
,,zákona o poľovníctve" v časti ząkotvujúcej povinnosť žiadateľą o evidenciu zmluvy o užívaní
poľovného ľevíru priložiť k žiadosti notáľsku zápisnicu osvedčujúcu priebeh zhiomaždenia
vlastníkov poľovných pozemkov. Taktiež je zvýraznená čast'znenia ust. $ ]6 ods' (2) ,,zdkona
opoľovníctve", kto,ré zakazuje oĺcľesnĺźmu úradu evidenciu zmluvy oužívaní poľovn.ého revíľu
vpľípade ak nesplňa náležitosti podľa ust. s ]4 ods. (3) ,,zákona opoľovníctve", zktorého
osobitne poukazuje na povinnosť uviest' do zmĺuvy o užívaní poľovniho ľevíru identifikačné
ĺldaj e splnomo cnencov'

Na margo vyššie uvedených ustanovení si odvolatelia dovoľujú uviesť, že prílohou
spoločnej žiadosti odvolateľov zo dňa 25.10'20]6 o evidenciu Zmluvy bola Notórska idpĺsnica
a zmluvą obsahujúca všetĺql ,,zókonom o poľovníctve" predpísąné obsahové nóležitosti, iľátane
identifi kĺźcie splnomo cnite ľov mol ených na zhr o mąždení vlas tníkov.

ĺ/ ',Proteste prokurátora" sa ďalej konštatuje, že oĺcresný úrad Senec, vykonal evidenciu
zmluvy napľiek absencií notárskej zápisnice osvedčujiłcej priebeh zhromaždenia vlastníkov
poľovných pozemkov. V ,' Proteste prokurátora" sa ďalej uvádza, že Notórska zápisnica
priloženó k žiadosti o ząevidovanie zmĺuvy, ktorá osvedčovala priebeh zhromaždenią vlastníkov
poľovných pozemkov zo dňa 2].]].20]4, sa totiž nevzťahovala kzmluve oužívaní Poľovného
ľevíru Dunajská Lužná uzavretej dňą 25.]0.20]6, ale tato sa vzt'ahovala kzmĺuve oužívaní
Poľovného ľevíru Đunajská Lužná uzavretej dňa i5.]2.20I4, ktorej zaevidovanie bolo
v dôsledku protestu podaného Kľajskou prokuratúrou Bratislava zrušené.

Na margo zmluvy zo dňa ]5.]2'20]4, na horú Sa v,,proteste prokurátora" poukazuje,
odvolatelia uvádzajú zhodne so spoĺočným vyjadrením podávateľą tohto vyjadreniä v L rade
a Polhohospoddrskeho dľužstvą Úsĺĺr pri Dunajĺ, ICo: 00 ]g0 6]6, so sídtom Košariskń
]92/42,900 42 Dunajskd Lužnázo dňa 25.]0.20]6, ževprípade Zmluvy zo dňa ]5.]2.20]4 są
vychádzajúc už len z označenia zmluvných strán nejedná o zmluvu o użívaní poľovného revíru
podľa ust. s ]3 ,,zákona opoľovníctve"' Zuvedeného dôvodu uvedené subjeky sami žiadali
o bezodklądné zrušenie opatrenia ojej zaevidovaní'

odvolatelia zhodne so svojim vyjadľením zo dňa 17.0].20]8 (ďalej len ,,vyjadrenie")
opakovane zdôrazňujti, že zmĺuva zo dňą ]5']2'2014, na ktoľlit sa vproteste prokurátora
poukazuje, nie je aj napriek jej označeniu najmĺi s prihliadnutím ną šubjekty, ktoré sú jej
účastníĺctni, zmluvou o užívąní Poľovného revíľu Dunajská Lužná, ktorá by vzišIa z rozhodnuií
prijaých na zhromaždení vlastníkov dňa 2I'1].20]7. V jej prípade sa jedná o nulitný próvny akt,
z ktorého právne účinlq) nikdy nemąli nastąt'a bolo chybou orgánu štátnej správy polbvníctya, že
ju napriek vadám spôsobujúcim jej absoĺútnu neplatnosť ząevidoval' Dôkązom toho, že sa
nejednaĺo o zmluvu o užívaní Poľovnĺtho ľevíru Dunajskó Lužná boĺo zrušenie opatrenia
okresného úradu Senec, ktorým bolą zaevidovaná.

Zmluvou oužívaní Poľovného revíru Dunajskó Lužnó podľa ust. $ ]3 ,,zákona
o poľovníctve", ktorá vzišla z rozhodnutí prijaých na zhromaždení vlastníkov konanej dňa
21']]'20]4 ąktoľtź za vlastníkov poľovných pozemkov vrdmci Poľovn,źho revíru Dunajskó
Lužná uząvreĺi subjekty na to opróvnené, tj. spĺnomocnenci zvolení na zhromaždení vĺastníkov je
Zmluva, ktorej evidencta je Napadnuým ,,rozhodnutím" zrušená'

odvolatelia na margo stľučného odôvodnenia prvostupňového orgónu uvddzajú, že
zókon o poľovníctve, ani žiaden iný všeobecne závc)zný próvny predpiś neukladá lehotu
spľnomocnencom na uząvretie zmluvy o užívaní poľovného revíru. oĺvesii, tirad Senec tak ąni
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nemal možnosť opriet'napadnuté ,,ľozhodnutie" o konlcrétne ustanovenie konkrétneho právneho
pľedpisu, na zóklade ktorého ľozhodol tak ako rozhodol. Vzhľądom na absenciu ustanovenia
próvneho pľedpisu, podľa ktoľého otłesný úrad Senec rozhodol v enunciáte Napadnutého
ľozhodnutia, možno konštatovąt', že napadnuté rozhodnutie je v ľozpore s asŕ. $ 47 ois. (2) prvĺź
veta ,,správneho poriadku", podľa ktorłźho výľok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením
ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo., prípadne aj rozhođnutie
o povinnosti nahradit' tľovy konąnią.

V súvislosti s .lehotou, v rámci ktorej došIo k uząvretiu Zmluvy je nutné poukázať tiež na
čtánok 2 ods' (3) .Ustayl Slovenskej republilĺy, podľa ktorého každý môže konat', čo nie je
zákonom zakázané, ą nikoho nemožno nútiť, aby konąl niečo, čo zó,kon neukladá. Na margo
napadnutého ,,ľozłlodnutia" a jeho odôvodnenia je naopak potľebné poukázat'na čIánok 2 ods.
(2) Ustavy Slovenskej republilcy, podľa ktorého môžu štátne orgány konat'iba na základe ústavy,
v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoý zákon.

Z procesného hľadiską je nutné poukazat' tiež na ust. $ 3 3 ods' (2) ,, správneho poriadku"
, podľa ktor,áho je správny oľgán povinný dąť tičastníkom konania a zličastneným osobóm
možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutią mohli vyjadriť kjeho podkladom i k spôsobu jeho
zistenia, pľípadne navrhnúť jeho doplnenie v spojení s ust. $ 3 ods' (2) ,,správneio poriadku"
zakotvujúceho zásadu úzkej súčinnosti správneho oľgánu a osôb zúčastnených na koianí, podla
ktorého sú správne orgány povinné postupovať v konąní v tizkej stičinnosti's účastnílłni koiania,
zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie ýka, a dať im vždy prítežitost', aby
mohli svoje práva a záujmy tičinne obhajovat', najmc) sa vyjadriť k podkĺadu rozhodnutĺą
a uplatntť svoje návrhy. Učastníkom konanią, zúčastneným osobám a iným osobóm, ktoých sa
konanie ýka, musia správne oľgány poslqłtovať pomoc apoučenia, aby-pre neznalost'prdvnych
predpisov neutľpeli v konaní ujmu'

Ak by bol prvostupňový orgón rešpektovaĺ zúsądu súčinnosti sprdvneho orgdnu ą osôb
zúčastnených na konaní zakotvenú v ust. $ 3 ods. (2) ,,správneho poriadku", resp. bý splnit svoju
povinnosť dať účastníkom konania možnosť vyjadrit' sa kpodkladom ľozhodiutiá vypĺyvajt)Lu
mu z ust' ý 3j ods' (2) ,,správneho poľiadku", odvolatelia ąko účastníci správneho kinania by
olľem iného vyššie uvedené skutočnosti uľčite namietali'

odvolatelia v súvislosti s obltgatórnymi náležitost'ami ľozhodnutią ako individuálneho
spróvneho ahu citujú ust' ý 47 ods. (3) ,,spróvneho poriadku", podľa ktorého v odôvodnení
rozhodnutia správny orgán uvedte' ktoré skutočnosti boti podktadom na ľozhodnutie, aĺými
úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych
predptsov, na základe ktorých rozhodoval ą ako Sa vyrovnaĺ s návrhmi ą nŻmietkami ičastnikov
konanią a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia' Mimoriądne nepľesvedčivé odôvodnenie
napadnutého ,,rozhodnutia" ho ľobí zmcjtočným a nepreshilmateĺ|ným, ną základe čoho majú
odvolatelią zato, že zo strany prvostupňového orgánu došlo aj kplorušeniu zdsady zákonnosti
zakotvenej v ust. $ 3 ods. (1) ,,správneho poriadku" a zásady mateľiálnej prrrdy zakotvenej
v ust. $ 3 ods. (4) ,,správneho poriadku" v spojenís zsŕ. $ 46 ,,správneho portädku,;.

Na základe uvedeného skutkového a próvneho stavu odvolątelia žiadajú olcresný tiľad
Senec, aby po vykonaní obligatórnych procesných úkonov predložil odvolanie odvoĺaciemu
orgánu. odvolatelia odvolącí orgón žiadajú, aby po vykonaní obĺigatóľnych procesných úkonov
podľa s 59 ods. (I) ,,správneho poriadku" s odkązom ,o ,'i. s 59 ods. (2) ,,spľdvneho
poriadku" napadnuté,, rozhodnutie " zrušili'

Po vykonaní obligatórnych procesných úkonov okľesný úrad Senec, Pozemkový alesný
odboľ listom č. oU-sC-PLo- 20l8l00126l-3-Yár.zo dňa 30.04.2017 predložil vzmysle $ 57
ods. (2) ,,správneho poľiadku" okĺesnému úľadu Bľatislava, odboru oprávných pľostriedkou uLo
oľgánu pľíslušnému podľa $ 58 ods' (1),,správneho poriadku" Spisový materiál ě. j.: 9U-SC-
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PLo-20l8l00I26L, Spisový mateľiál č. OU-SC-PL}-2OI6!0I4778 a spisový materiál pod č.
oU-SC-PLo-Ż0I6l004677, ktoľé s prejednávanou vecou úzko súvisia ana seba nadväzujú.

Nakoľko v konaní je viac ako 20 účastníkov konania a nie všetci možní účastníci konania
sú konajúcemu orgánu známi,.pouŽije okľesný úrad Senec' Pozemkový alesný odboľ na
doručenie tejto písomnosti aj věľejnú vyhlášku v zmysle $ 26 ods. (1) ,'správneho poriadku",
pľičom doručenie sa vykoná v súladę s $ 26 ods. (2) ,,správneho poriadku" tak, Že sa vyvesí po
dobu 15 dní na úradnej tabuli okľęsného uradu Senec a súčasne sa táto písomnosť zverejní aj
iným spôsobom v mieste obvyklom a to v obciach podl'a dotknutých katastrálnychinemí.

Ztýchto dôvodov žiada okresný úrad Senec, Pozemkový a lesný odboľ obec Dunajská
Lužná, obec Miloslavov, obec Hamuliakovo, obec Kalinkovo a obec Rovinka o zverejnenie
predmetnej písomnosti spôsobom v miestę obvyklým a následne o zaslanie potvľdenia
o zveľejnení tohto oznámenia oľgánu štátnej správy späť.

Na vedomie

1. okľesná pľokuľafura Bratislava III, Vajnorská 47, 832 77 Bľatislava
2. KADUC & PARTNERS s. ľ' o', Vajanského 40,9I7 01 Trnava
3. Poľovnícka spoločnosť AgľoLovec, Špoľtová 694120,g00 42 Dunajská Lužná
4. Ing. Pavol Kuruc, Zelená 6,900 42 DunajskáLužná
5. Anton Patmčiak, Krajná 22144,900 42 Dunajská Lužná

Foľmou Veľejnej vyhlášky so Žiadosťou o Ęwesenie

obec Dunaj skáLužná, so sídlom Jánošíkovskáč,. 46617,9OO 42 Dunajská Llžná,
obec Miloslavov, so sídlom Lesná č. 181, 900 42 Miloslavov - AlŽbetin Dvor'
obec Hamuliakovo, so sídlom Hlavná 6113,900 43 Hamuliakovo,
obec Kalinkovo' so sídlom Hlavná ě. 2ll,900 43 Kalinkovo,
obec Rovinka, so sídlom Hlavná č. 350, 900 4l Rovinka

_1'n ;r'1,ĺ'l' łl 'l'"' JŁllÚ'
_'.,l,:.ł',;'':'i 

'' - ' i:3t;'/ jDEOF

"''' ':'l:l:Ę'''l Í' iI '-"'ć

Mgľ. Helena
Vedúca
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obec Dunajská Lužná' so sídlom Jánošíkovská ě. 466/7 , gOO 42 Dunajská Lužná,
obec Miloslavov, so sídlom Lęsná č. 18l ,9OO 42 Miloslavov _ AlŽbetin Dvoľ,
obec Hamuliakovo, so sídlom Hlavná 6l13,9OO 43 Hamuliakovo'
obęc Kalinkovo' so sídlom Hlavná ě.2II,90O 43 Kalinkovo,
obec Rovinka, so sídlom Hlavná ě. 350, 90O 4I Rovinka,

(*hodiace sa podčiarknuť, alebo iným spôsobom zvýrazniť ! l ! ),

poľ|{"!Ľ'-Že písomnosť oznámenie o podaní odvolania a postúpenie spisu odvolaciemu oľgánu_ VEREJNA VYHLÁŠKA, č. j. oU-SC-PLo-2018/00t261-5 -Yźľ. zo dňa 30.04.2018, ĺola
zvercjnená ako veľejná vyhláška, podľa $ 26 zákona č:. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení
neskoľších predpisov (ďalej len 

',spľávny 
poriadok"), spôsobom v miesie obvyklým a vyvesená

na úľadnej tabuli k nahliadnutiu pre účastníkov konania, na dobu 15 dní. Podl'a ustanovení $ 26
ods. (2),,spľávneho poľiadku' posledný deň vyveseniaje dňom doľučenia.

Vyvesené od:
4Ą.f ?oł8

Do:

v .....H..l. !-!..s!- ft .V.9.!.lź., aĺu .... 41 f
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