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Odbor opravných prostriedkov, referát podohospodárstva 
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Č.j. OU-ZA-OOP4-2015/017202-02/CVI V Žilině dňa 08.06.2015 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA BOLA 

VYVESENÁ DŇA: 1 5 -06- 2011 ROZHODNUTIE 

ZVESENÁ DŇA: 3 0 -06- 2015 Veřejná vyhláška 
PODPIS: 

V nadváznosti na znenie § 9 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej 
správy a o zmene a doplnění niektorých zákonov, Okresný úrad Žilina ako okresný úrad 
v sídle kraj a - orgán příslušný na konanie podl'a § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znění neskorších predpisov, vo veci odvolania zo dňa 05.03.2015 
podaného Pozemkovým spoločenstvom Veterná Porubá, so sídlom Veterná Porubá 143, 
031 04 Liptovský Mikuláš, IČO 30230659 v zastúpení Vladimírem Šuchtárom - predsedom 
pozemkového spoločenstva a tiež Rudolfom Konfálom, trvale bytom Beňadiková 44, 032 04 
Liptovský Ondřej ako splnomocneným zástupcom vlastníkov poFovných pozemkov proti 
rozhodnutiu pozemkového a lesného odboru Okresného úřadu Liptovský Mikuláš č. OU-LM-
PLO-2015/000210-13/Kov zo dňa 13.02.2015 rozhodol v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znění neskorších predpisov takto : 

Odvolanie Pozemkového spoločenstva Veterná Porubá, so sídlom Veterná Porubá 143, 
031 04 Liptovský Mikuláš, IČO 30230659 v zastúpení Vladimírem Šuchtárom - predsedom 
pozemkového spoločenstva a tiež Rudolfa Konfála, trvale bytom Beňadiková 44, 032 04 
Liptovský Ondřej ako splnomocneného zástupců vlastníkov poFovných pozemkov podané 
voči rozhodnutiu pozemkového a lesného odboru Okresného úřadu Liptovský Mikuláš č. OU-
LM-PLO-2015/000210-13/Kov zo dňa 13.02.2015 podFa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znění neskorších predpisov 

a odvoláním napadnuté rozhodnutie pozemkového a lesného odboru Okresného úřadu 
Liptovský Mikuláš vydané dňa 13.02.2015 pod č. OU-LM-PLO-2015/000210-13/Kov 
v celom rozsahu 

Z pozemkového a lesného odboru Okresného úřadu Liptovský Mikuláš bolo na odbor 
opravných prostriedkov Okresného úřadu Žilina doručené odvolanie zo dňa 05.03.2015 
podané Pozemkovým spoločenstvom Veterná Porubá, so sídlom Veterná Porubá 143, 031 04 
Liptovský Mikuláš v zastúpení Vladimírem Šuchtárom - predsedom uvedeného pozemkového 
spoločenstva (ďalej len „PS Veterná Porubá") a tiež Rudolfom Konfálom, trvale bytom 
Beňadiková 44, 032 04 Liptovský Ondřej ako splnomocneným zástupcom vlastníkov 
poFovných pozemkov (ďalej len „Rudolf Konfál"), spolu s ktorým bol předložený tunajšiemu 

z a m i e t a  

p o t v r d z u j e .  

O d ó v o d n e n i e  



úřadu aj spisový materiál pod č. OU-LM-PLO-2015/000210 týkajúci sa zastavenia konania 
o odčlenění pofovných pozemkov navrhovaných na začlenenie do nového poFovného revíru 
Vrchovina o výmere 2169 ha z existujúcich pofovných revírov Baníkov a Baranec. 

V predmetnom odvolaní PS Veterná Porubá a Rudolf Konfál ako odvolatelia žiadajú 
napadnuté rozhodnutie č. OU-LM-PLO-2015/000210-13/Kov zrušit' a vrátiť na nové konanie 
s poukázáním na nasledovné: 

- vo verejnej vyhláške č. OU-LM-PLO-2015/000210-5/Kov zo dňa 13.01.2015 - výzvě 
pre účastníkov konania na vyjadrenie kpodkladom rozhodnutia, kich zisteniu, 
připadne návrhu doplnenia pred vydáním rozhodnutia nebol žiadatel' upozorněný na 
nedostatky jeho žiadosti ani na skutočnosť, že v případe ich neodstránenia bude 
správné konanie zastavené 

- vo vázbe na absenciu podkladov k žiadosti ako napr. mapového zákresu a notárskej 
zápisnice považujú za neúčelné anadbytočné vyhotovovat' nové doklady, nakoFko 
tieto sú súčasťou spisového materiálu č. OU-LM-PLO-2014/003302 na Okresnom 
úřade Liptovský Mikuláš, pričom požadované súhlasy užívatel'ov pofovných revírov 
považujú za bezpředmětné a nezávazné pre rozhodnutie správného orgánu 

- postup prvostupňového správného orgánu nepovažujú za správný, nakofko spofahlivo 
apresne nezistil skutkový stav veci a nevykonal navrhnuté dókazy, t.j. utvorenie 
pofovných revírov Baníkov a Baranec a tiež platnost' nájomných zmlúv na postúpenie 
výkonu práva pofovníctva v dotknutých pofovných revíroch 

- s odvoláním sa na ústavnú ochranu vlastnického práva považujú rozhodnutie 
správného orgánu za obmedzujúce pre vlastníkov slobodne rozhodnúť o výkone práva 
pofovníctva na vlastných pofovných pozemkoch 

Z obsahu podkladov předložených odboru opravných prostriedkov Okresného úřadu 
Žilina ako odvolaciemu správnému orgánu bolo zistené nasledovné: 

1. žiadatefom o odčlenenie pofovných pozemkov a uznanie poFovného revíru Vrchovina 
je PS Veterná Porubá a Rudolf Konfál 

2. predmetná žiadosť bola předložená na prvostupňový správný orgán dňa 30.12.2014 
a vyplývá z nej, že žiadatelia požadujú vytvorenie poFovného revíru o výmere 2169 ha 
z pofovných pozemkov, ktoré sú v súčasnosti přičleněné kpofovným revírom 
Baranec a Baníkov s uvedením, že zákonom stanovené doklady boli přiložené k ich 
žiadosti zo dňa 27.12.2013 

3. podfa notárskej zápisnice č. NZ 56365/2013 zo dňa 17.12.2013 (priloženej k žiadosti 
zo dňa 27.12.2013), sa konalo dňa 16.12.2013 zhromaždenie vlastníkov pofovných 
pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnych územiach Svátý Štefan, Veterná Porubá, 
Okoličné a Beňadiková, pričom přítomní vlastníci pofovných pozemkov zastupujúci 
podiel 12.854.511 m2 navrhli vytvořit' pofovný revír Vrchovina o celkovej výmere 
2240 ha - přítomné kvórum představovalo v přepočte 57,39 %-nú účast' z celkovej 
výměry takto navrhovaného poFovného revíru Vrchovina 

4. na zhromaždení vlastníkov si přítomní zvolili na zastupovanie na konania podfa § 4 
a § 5 zákona o pofovníctve jedného splnomocnenca - p. Rudolfa Konfála 

5. podfa údajov uvedených v liste Rudolfa Konfála a PS Veterná Porubá zo dňa 
15.04.2014 označeného ako „Přesné výměry pofovných pozemkov", z dóvodu 
konštatácie odčlenenia časti k.ú. Beňadiková do poFovného revíru Ďumbier bola 
následne výměra navrhovaného poFovného revíru Vrchovina menovanými osobami 
spresnená na 2169 ha 



6. výkon práva poFovníctva na poPovných pozemkoch navrhovaných na začlenenie do 
poPovného revíru Vrchovina bol v čase konania zhromaždenia vlastníkov poPovných 
pozemkov dňa 16.12.2013 už postúpený (v poPovnom revíri Baranec bolo postúpenie 
výkonu práva poPovníctva Slovenskému poPovníckemu zvázu, poPovníckemu 
združeniu Baranec 62,12 %-nou váčšinou vlastníkov, zaevidované dňa 19.11.2013 a v 
poPovnom revíri Baníkov bolo postúpenie výkonu práva poPovníctva Slovenskému 
poPovníckemu zvázu, poPovníckemu združeniu Baníkov 71,63 %-nou váčšinou, 
zaevidované dňa 26.07.2013 

7. s odčleněním pozemkov začleněných od poPovného revíru Baníkov a Baranec 
vyjádřilo nesúhlas Združenie vlastníkov lesov aurbariátu, pozemkové spoločenstvo 
Žiar 110 vo svojom liste č. 44/2014 zo dňa 23.12.2014 a č. 1/2015 zo dňa 26.01.2015, 
nesúhlas vyjádřil tiež vo svojich listoch zo dňa 08.12.2014 a 19.01.2015 aj Slovenský 
poPovnícky zváz, PoPovnícke združenie Baníkov ako uživatel' poPovného revíru 
Baníkov aaj Slovenský poPovnícky zváz - PoPovnícke združenie Baranec ako 
uživatel' poPovného revíru Baranec vo svojom liste zo dňa 28.01.2015 

8. v liste č. OU-LM-2014/009998-2 zo dňa 18.11.2014 oznámil pozemkový a lesný 
odbor Okresného úřadu Liptovský Mikuláš veřejnou vyhláškou, že začína „nové 
konanie vo veci uznávania PR Vrchovina, konáním o odčlenění poPovných pozemkov 
navrhovaných na začlenenie do tohto poPovného revíru z uznaných poPovných revírov 
Baníkov, Baranec, resp. Ďumbier" s určením 30-dňovej lehoty na doručenie 
podkladov, pričom na jeho druhej straně vpiatom odseku je uvedené, že v případe 
nepredloženia dokladov v určenej lehote správný orgán konanie v súlade so zněním 
§ 30 ods. 1 písm. d) zákona o správnom konaní zastaví 

9. v liste č. OU-LM-2015/000210-5/Kov zo dňa 13.01.2015 oznámil pozemkový a lesný 
odbor Okresného úřadu Liptovský Mikuláš veřejnou vyhláškou, že pred vydáním 
rozhodnutia vo veci majů účastníci konania a zúčastněné osoby lehotu na vyjadrenie 
sa k podkladom rozhodnutia a k spósobu ich zistenia 10 dní 

Odbor opravných prostriedkov Okresného úřadu Žilina po preskúmaní napadnutého 
rozhodnutia vydaného dňa 13.02.2015 pozemkovým a lesným odborom Okresného úřadu 
Liptovský Mikuláš pod č. OU-LM-PLO-2015/000210-13/Kov ako i předložených podkladov 
dospěl v odvolacom konaní k nasledovnému: 

o podPa § 3 ods. 2 písm. c) zákona o poPovníctve je podmienkou uznávania poPovného 
revíru, aby poPovné pozemky, z ktorých je poPovný revír uznaný boli celé zahrnuté do 
niektorého poPovného revíru 

o podPa § 4 ods. 1 zákona o poPovníctve, žiadosť o uznanie poPovného revíru móže 
podat' vlastník alebo vlastníci poPovného pozemku, z ktorého má byť revír uznaný 

o podPa § 5 ods. 1 a ods. 7 vo vázbe na § 4 ods. 2 zákona o poPovníctve, o podaní 
žiadosti o uznanie poPovného revíru rozhodujú vlastníci poPovných pozemkov na 
zhromaždení vlastníkov poPovných pozemkov, k čomu je potřebný súhlas 
nadpolovičnej váčšiny všetkých vlastníkov týchto poPovných pozemkov počítaný 
podPa výměry poPovných pozemkov, pričom na tomto zhromaždení si vlastníci zvolia 
určený počet splnomocnencov, ktorým určia rozsah zastupovania 

o podPa § 10 ods. 1 zákona o poPovníctve, žiadosť o změnu hranice uznaného 
poPovného revíru móže podat' vlastník poPovného revíru alebo vlastníci spoločného 
poPovného revíru 

o podPa § 11 ods. 1 zákona o poPovníctve, o využití práva poPovníctva v poPovnom 
revíri rozhoduje vlastník samostatného poPovného revíru, resp. vlastníci spoločného 
poPovného revíru postupom podPa § 5 zákona o poPovníctve 



o podl'a § 79 ods. 3 zákona o poFovníctve, ak je v konaní podFa zákona o poFovníctve 
viac ako 20 účastníkov konania alebo zúčastněných osob, oznámenia, rozhodnutia 
a iné písomnosti sa im doručujú veřejnou vyhláškou 

o podFa § 30 ods. 1 písm. d) zákona o správnom konaní, správný orgán konanie zastaví, 
ak účastník konania na výzvu správného orgánu v určenej lehote neodstráni 
nedostatky svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania poučený 

o podFa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní, správný orgán je povinný pred vydáním 
rozhodnutia účastníkom konania a zúčastněným osobám dať možnost' vyjádřit' sa 
k podkladu rozhodnutia a k spósobu jeho zistenia 

PodFa názoru tunajšieho úřadu, poFovné pozemky, ktoré sú navrhované na začlenenie do 
nového poFovného revíru Vrchovina sú aktuálně súčasťou existujúcich poFovných revíroch 
Baranec, resp. Baníkov, sú už teda súčasťou poFovného revíru a nakoFko nemóžu byť súčasne 
zaradene vo viacerých poFovných revíroch a o výkone práva poFovníctva rozhodujú vlastníci 
poFovných pozemkov, je potřebné najskór právoplatné rozhodnúť o odčlenění pozemkov 
navrhovaných za nový poFovný revír a až následne móže byť z odčleněných pozemkov 
samostatný poFovný revír vytvořený. 

> Súhlasíme s názorom odvolateFa, že je zaručená ústavná ochrana vlastnického práva -
slobodne rozhodnúť o výkone práva poFovníctva na vlastných poFovných pozemkoch, 
no odvolací správný orgán súčasne považuje za dóležité upozornit' na skutočnosť, že 
ak je výkon práva poFovníctva v poFovnom revíri, z ktorého sa poFovné pozemky 
odčleňujú už postúpený, pre vykonanie změny hranice poFovného revíru je vo vazbě 
na vybrané ustanovenia § 9 zákona o poFovníctve potřebný aj súhlas užívateFa 
dotknutého poFovného revíru, pričom k vytvoreniu nového poFovného revíru 
z pozemkov odčleněných pri zmene hranice revíru už nesúhlas užívateFa poFovného 
revíru nie je potřebný, nakoFko tieto pozemky sa ich odčleněním z póvodného 
poFovného revíru stávajú „nezaradenými" a právo nakladať svýkonom práva 
poFovníctva na nich patří výhradně vlastníkovi dotknutého poFovného pozemku, resp. 
jeho splnomocnencovi 

> Nesúhlasíme s názorom odvolateFa, že je neúčelné a nadbytočné vyhotovovat' niektoré 
nové doklady pri vytváraní nového poFovného revíru Vrchovina ak sú už tieto 
súčasťou spisového materiálu správného orgánu v totožnej veci, nakoFko 
na zhromaždení vlastníkov poFovných pozemkov konanom dňa 16.12.2013 si 
přítomní zvolili iedného splnomocnenca na zastupovanie podFa § 4 a § 5 zákona o 
poFovníctve a v zmysle $ 5 tohto zákona rozhodli o vytvoření nového spoločného 
poFovného revíru Vrchovina o celkovej vvmere 2240 ha, čo je v priamom rozpore 
sobsahom žiadosti zo dňa 30.12.2014, podFa ktorei sa navrhuje vvtvorenie nového 
poFovného revíru Vrchovina z poFovných pozemkov o vvmere 2169 ha, pričom 
zvoleny splnomocnenec nebol vmene vlastníkov splnomocnenv na vykonáváme 
takvchto zmien. čo potvrdzuje ai znenie notárskej zápisnice č. NZ 56365/2013 
z předmětného zhromaždenia vlastníkov zo dňa 16.12.2013. 

> Nesúhlasíme s názorom odvolateFa, že prvostupňový správný orgán predmetné 
konanie zastavil v rozpore so zákonom a že žiadateFa neupozornil na nedostatky jeho 
žiadosti ani na skutočnosť, že v případe ich neodstránenia bude správné konanie 
zastavené, nakoFko správný orgán tak učinil už listom č. QU-LM-2014/009998-2 zo 
dňa 18.11.2014. ktorým oznámil začatie nového konania o uznaní poFovného revíru 
Vrchovina a na ktorého druhej straně v piatom odseku je uvedené, že v případe 
nepredloženia dokladov v určenej 30-dňovei lehote správný orgán konanie v súlade so 
zněním § 30 ods. 1 písm. ď) zákona o správnom konaní zastaví. 



Odbor opravných prostriedkov Okresného úřadu Žilina vzhPadom na závěry přijaté 
dňa 16.12.2013 na zhromaždení vlastníkov poPovných pozemkov navrhovaných na 
začlenenie do nového poPovného revíru Vrchovina konstatuje, že požiadavky vznesené 
navrhovatePmi v priebehu konania o odčlenění poPovných pozemkov navrhovaných na 
začlenenie do nového poPovného revíru Vrchovina o výmere 2169 ha z existujúcich 
poPovných rcvírov Baníkov a Baranec neodóvodňovali pozemkový a lesný odbor 
Okresného úřadu Liptovský Mikuláš ako prvostupňový správný orgán žiadatePovi 
vyhovieť a vzhPadom na neodstránenie nedostatkov podkladov předložených ku 
konaniu bolo po uplynutí určenej Iehoty potřebné rozhodnúť o zastavení předmětného 
konania tak, ako bolo vykonané. 

V tejto súvislosti opátovne uvádzame, že vzhPadom k požiadavke vytvorenia 
navrhovaného poPovného revíru Vrchovina o výmere 2169 ha považujeme podklady 
předložené v doterajšom konaní za nedostatočné a zmátočné a je v záujme 
navrhovatePov ako i v záujme ostatných spoluvlastníkov dotknutých poPovných 
pozemkov v případe pretrvávajúceho záujmu o vytvorenie nového poPovného revíru 
Vrchovina předložit' relevantně podklady podložené notářskou zápisnicou. 

Odvolací správný orgán vo vázbe na námietku odvolatebov týkajúcu sa neúplného zistenia 
skutkového stavu prvostupňovým správným orgánom opátovne posúdil námietku týkajúcu sa 
uzatvorených nájomných zmlúv vPR Baranec aPR Baníkov atiež platnosti týchto 
poPovných revírov, pričom názor odvolateka týkajúci sa zániku revírov uplynutím platnosti 
v nich uzatvorených „nájomných zmlúv" považujeme za nesprávný, nakoFko poPovný revír 
ako taký je vytváraný za účelom stabilizácie výkonu práva poPovníctva na dotknutom území, 
pričom o tom, kto bude výkon práva V revíri realizovat' ako i o začlenění pozemkov do revíru 
rozhoduje zákonná nad 14 váčšina vlastníkov poPovných pozemkov počítaná podPa vePkosti 
ich podielov, čo dotknutí vlastníci predstavujúci menšinu musia strpieť. Za týmto účelom je 
správný orgán pri splnění zákonných požiadaviek tiež oprávněný přičlenit' alebo odčlenit' 
poPovné pozemky do poPovného revíru. Zánikom platnosti „póvodných nájomných zmlúv" 
teda poPovné revíri Baníkov a Baranec ako také nezanikli, ale vlastníci poPovných pozemkov 
v nich začleněných mali možnost' opáť rozhodnúť o spósobe naloženia so svojim právom 
k pozemku, čo aj v priebehu roka 2014 urobili ačo aj prvostupňový správný orgán 
zaevidováním zmlúv akceptoval. 

Vo vázbe na Vašu námietku v liste zo dňa 30.01.2015 týkajúcu sa bezodplatného užívania 
poPovných pozemkov dáváme do pozornosti § 14 ods. 3 písm. c) zákona o poPovníctve, 
v zmysle ktorého musí zmluva uzatvorená medzi vlastníkmi spoločného poPovného revíru 
a užívatePom tohto poPovného revíru obsahovat' aj výšku a spósob vyplatenia dohodnutej 
náhrady za postúpenie užívania poPovného revíru za každý hektár poPovného pozemku, 
jednoznačné Vám teda takáto náhrada patří. Čo sa týka poukázania na neplatný podpis Vami 
uvádzanej nájomnej zmluvy, v zmysle platnej legislativy na úseku poPovníctva o jej platnosti 
nerozhoduje správný orgán ale příslušné súdy, na ktoré sa Vám ako přehlasovanému 
vlastníkovi poPovných pozemkov v případe nespokojnosti so závermi přijatými na 
zhromaždení vlastníkov odporúčame obrátit' sa. 



Na základe vyššie uvádzaných skutočností bolo potřebné zo strany odboru opravných 
prostriedkov Okresného úřadu Žilina rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti 
tohto rozhodnutia. Vzhl'adom na skutočnosť, že vo veci uznávania poFovného revíru 
Vrchovina je viac ako 20 účastníkov konania alebo zúčastněných osob, predmetné 
rozhodnutie sa im zasiela vemou vyhláškou. 

Proti tomuto rozhodnutiu vo vázbe na znenie ustanovenia § 59 ods. 4 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znění neskorších predpisov nemožno podať odvolanie. Rozhodnutie 
nie je v zmysle ustanovení Občianskeho súdneho poriadku vylúčené z preskúmavania súdom. 

Doručuje sa : 
1. Pozemkové spoločenstvo Veterná Porubá, Vladimír Šuchtár - předseda, Veterná 

Porubá 143, 031 04 Liptovský Mikuláš 
2. Rudolf Konfál, Beňadiková 44, 032 04 Liptovský Ondřej 
3. SPZ - PoFovnícke združenie Baníkov Smrečany, JUDr. Imrich Hronček - předseda, 

032 05 Smrečany 
4. SPZ - PoFovnícke združenie Baranec, Ing. Pavel Krajčuška - předseda, 032 04 

Jakubovany 

Doručuje sa veřejnou vyhláškou prostredníctvom príslušnej obce: 
1. vlastníci poFovných pozemkov v PR Baranec a PR Baníkov v k.ú. Liptovský Mikuláš 
2. vlastníci poFovných pozemkov v PR Baranec a PR Baníkov v k.ú. Smrečany 
3. vlastníci poFovných pozemkov v PR Baranec a PR Baníkov v k.ú. Žiar 
4. vlastníci poFovných pozemkov v PR Baranec a PR Baníkov v k.ú. Veterná Porubá 
5. vlastníci poFovných pozemkov v PR Baranec a PR Baníkov v k.ú. Beňadiková 
6. vlastníci poFovných pozemkov v PR Baranec a PR Baníkov v k.ú. Liptovský Ondřej 
7. vlastníci poFovných pozemkov v PR Baranec a PR Baníkov v k.ú. Koňská 
8. vlastníci poFovných pozemkov v PR Baranec a PR Baníkov v k.ú. Jakubovany 

Poučenie: 

JUDr. Adriána Bérešová 
vedúca odboru 

Po právoplatnosti: 
1. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 LM 

+ spis 


