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Zmluva o užívaní Poľovného revíru Priepasné zo dňa 9. 12. 2013
 – evidenčné konanie  – možnosť vyjadriť sa k podkladom zistenia - Verejná vyhláška
všetkým vlastníkom poľovných pozemkov v poľovnom revíri Priepasné
 

Dňa 10. 02. 2023 bola na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „správny orgán“) 
doručená žiadosť o zaevidovanie zmluvy – urgencia č. 4 Poľovníckeho združenia Priepasné, so sídlom  Priepasné č. 245, 
906 15, IČO : 34003550 o zaevidovanie Zmluvy o užívaní Poľovného revíru Priepasné zo dňa 09. 12. 2013, ktorá bola 
uzatvorená podľa § 13 zákona o poľovníctve.
 
Spolu s uvedenou žiadosťou – urgenciou bolo doručené, ako príloha, aj Uznesenie Okresného súdu Nové Mesto nad 
Váhom ( ďalej „okresný súd“ ) Sp. zn. 8Cb/148/2017-286 zo dňa 16. 12. 2022, ktoré podľa oznámenia žiadateľa nadobudlo 
právoplatnosť 07. 02. 2023 a ktorým okresný súd zastavil konanie vo veci žaloby o určenie, že žalovaný  ( Poľovnícke 
združenie Priepasné, so sídlom Priepasné č. 245, IČO : 34003550 ) nemá právo užívať Poľovný revír Priepasné, ktorý bol 
uznaný rozhodnutím Lesného úradu Senica dňa 09. 08. 1994 pod číslom 424/1992. Žaloba bola doručená okresnému súdu 
dňa 18. 12. 2017. Žalobca, Poľovnícka spoločnosť MIROM-REV, sídlo Novomestská 14, Myjava, IČO : 42148677, zobral dňa 
09. 06. 2022 žalobu späť v plnom rozsahu, s čím žalovaný súhlasil. Okresný súd na základe späťvzatia žaloby toto konanie 
zastavil.
 
Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej „MP SR“) vydaným pod č. sp. 
2993/2017-730  dňa 29. 12. 2017 ( právoplatné 15. 01. 2018 ) v konaní o proteste prokurátora Okresnej prokuratúry Nové 
Mesto nad Váhom, bolo zrušené opatrenie správneho orgánu č. sp. OU-NM-PLO-2014/009105 zo dňa 19. 12. 2014, 
ktorým nezaevidoval Poľovníckemu združeniu Priepasné, IČO: 34003550, Zmluvu o užívaní Poľovného revíru Priepasné 
uzatvorenú s vlastníkmi poľovných pozemkov v Poľovnom revíri Priepasné zo dňa 9. 12. 2013. Správny orgán viazaný 
právnym názorom uvedeného rozhodnutia, je povinný zmluvu predloženú Poľovníckym združením Priepasné preskúmať, 
či o výkone práva poľovníctva v uznanom spoločnom Poľovnom revíri Priepasné rozhodli vlastníci poľovných pozemkov 
predmetného poľovného revíru, vlastniaci najmenej nadpolovičnú väčšinu poľovných pozemkov, počítanej  z celkovej 
výmery predmetného poľovného revíru.
 
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, t. j. ak boli pred vydaním opatrenia o evidencii/neevidencii zmluvy/zmlúv o 
užívaní Poľovného revíru Priepasné podané žaloby na príslušný súd na vyslovenie neplatnosti zmluvy/zmlúv, evidenčný 
orgán považoval podanie žaloby na súd za „predbežnú“ otázku, o čom niekoľkokrát žiadateľa aj informoval. Dovtedy mal 
možnosť riešiť situáciu poverením ochranou poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 
účastníka konania alebo poľovnícku organizáciu. Tento proces sa však stretal s neustálym napádaním a nesúhlasom 
niektorých vlastníkov poľovných pozemkov v Poľovnom revíri Priepasné a podávaním oznámení o predpojatosti 
zamestnancov spolu s vedúcim odboru a opakovanými žiadosťami o evidenciu zmluvy, ktorá bola predmetom súdneho 
sporu.
 
Po zastavení žalobného konania č. 8Cb/148/2017 môže správny orgán aplikáciou platných ustanovení zákona o správnom 
konaní pokračovať v preskúmaní postupu zvolávateľov Zhromaždenia ako aj podkladov, ktoré finálne predložili spolu so 
žiadosťou o zaevidovanie zmluvy o užívaní spoločného Poľovného revíru Priepasné, doručenej dňa 10. 12. 2013. 
 
Po preskúmaní podania zo dňa 10. 12. 2013, správny orgán dospel k nasledovným zisteniam:

 



 
- Písomnú Pozvánku na zvolanie Zhromaždenia zvolávatelia vyhotovili dňa 4. 11. 2013, v ktorej jednoznačne stanovili 
termín do 3. 11. 2013 na predloženie dokladov preukazujúcich vlastníctvo poľovných pozemkov v uznanom spoločnom 
Poľovnom revíri  Priepasné –  t. j. podmienka oprávnenej účasti fyzických a právnických osôb na Zhromaždení. To 
znamená, že vlastníci poľovných pozemkov nemali časový priestor na prezentáciu.
- Žiadnym spôsobom nie je preukázané doručenie písomnej Pozvánky vlastníkom, pričom nevyužitie možnosti doručenia 
Pozvánky formou verejnej vyhlášky opakovane potvrdil vyhlásením do Notárskej zápisnice N 494/2013 zo dňa 20.11.2013  
aj sám splnomocnený zástupca zvolávateľov Zhromaždenia p. Miroslav Marko. 
- Z úradnej činnosti v tejto veci, je nám známa skutočnosť, že jeden zo zvolávateľov  Zhromaždenia p. Ján Petrucha, bytom 
90615 Priepasné 169, spochybnil pred správnym orgánom svoj mandát (predstavujúci výmeru 460 ha) oprávnenia 
zastupovať vlastníkov poľovných pozemkov v predmetnom poľovnom revíri, pri zvolaní Zhromaždenia ako aj účasti na 
údajnom Zhromaždení.
 
Správny orgán týmto dáva v zmysle platných ustanovení zákona o správnom konaní, možnosť písomne sa vyjadriť k vyššie 
uvedeným zisteniam v lehote do 7 dní odo dňa doručenia, podaním na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový 
a lesný odbor, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
 
Táto písomnosť sa doručuje všetkým vlastníkom poľovných pozemkov v Poľovnom revíri Priepasné verejnou vyhláškou 
podľa § 79 ods.3 zákona o poľovníctve tak, že sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej správneho orgánu ako aj na úradnej 
tabuli obcí Priepasné, Polianka a Košariská . Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
 
 
 
Vyvesené : 
 
 
Zvesené :
 

   

  Na vedomie
Obec Priepasné, Priepasné 109, 906 15  Priepasné
Obec Polianka, Polianka 91, 907 01  Polianka
Obec Košariská, Košariská 78, 906 15  Košariská

 

  Ing. Vladimír Knapec
vedúci odboru
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Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky


