
O k r e s n ý ú r a d  L i p t o v s k ý  M i k u l á š  
pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Číslo: OU-LM-PLO-2015/000210-5/Kov V Lipt. Mikuláši 13.01.2015 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Okresný úřad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, příslušný v rozhodovaní o uznávaní 
poFovných revírov, podFa § 74.ods. 1 písrn. a) zákona NR SR č. 274/2009 Z. z. o poFovníctve a o zmene a 
doplnění niektorých ..zákonov, v znění zák. č.72/2012 a zák. č. 115/2013 Z. z., ( ďalej len zákon ), 
v nadvaznosti na uítanovenie § 9 ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy 
a o zmene a.doplnění niektorých zákonov. ako orgán štátnej správy lesného hospodárstva a poFovníctva, 

žiada, 

podFa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znění zákona č. 527/2003 Z. z., účastníkov 
konania o odčlenění poFovných pozemkov z uznaných poFovných revírov Baníkov, Baranec, resp. poFov. 
revíru Ďumbier navrhovaných na začlenenie do nového poFovného revíru Vrchovina aby sa v lehote do 
10 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti, vyjádřili pred vydáním rozhodnutia k podkladom na vydanie 
rozhodnutia, k ich zisteniu, připadne navrhnúť jeho doplnenie. 

Správný orgán začal nové konanie vo veci uznávania PR Vrchovina, konáním o odčlenění 
poFovných pozemkov navrhovaných na začlenenie do tohto poFovného revíru z uznaných poFovných 
revírov Baníkov, Baranec, resp. Ďumbier. 

PodFa názoru odvolacieho orgánu, poFovné pozemky, ktoré majů byť súčasťou navrhovaného 
poFovného revíru Vrchovina a ktoré sú aktuálně zaradené v už existujúcich poFovných revíroch nemóžu 
byť súčasne zaradené vo viacerých poFovných revíroch.. Keďže o výkone práva poFovníctva rozhoduj ú 
vlastníci poFovných pozemkov, je potřebné považovat' vo vázbe na znenie § 139 Občianskeho zákonníka 
každý existujúci poFovný revír za spoločnú vec. Z tohto dóvodu musí Okresný úrad Liptovský Mikuláš, 
pozemkový a lesný odbor, ako orgán příslušný na konanie, právoplatné rozhodnut' o odčlenění poFovných 
pozemkov navrhovaných na začlenenie do nového poFovného revíru Vrchovina z existujúcich poFovných 
revírov Baníkov a Baranec. Odčleňovaním poFovných pozemkov z uznaných poFovných revírov dojde 
k zmene hraníc poFovných revírov Baníkov a Baranec, resp. poFovného revíru Ďumbier. 

Z uvedeného vyplývá, že pred začatím konania o uznaní poFovného revíru Vrchovina, je potřebné 
konať vo veci odčlenenia poFovných pozemkov, z ktorých má byť vytvořený poFovný revír a ktoré sú už 
začleněné v existujúcich poFovných revíroch, t. j. o zmene hraníc už uznaných poFovných revírov. Po 
oboznámení.sa s Notářskou zápisnicou zo zhromaždenia vlastníkov poFovných pozemkov v navrhovanom 
PR Vrchovina, ktoré sa konalo dňa 16. 12. 2013, napísanou dňa 17. 12. 2013 na Notárskom úřade JUDr. 
Viery Hámorskej, uživatel' PR Baníkov listom zo dňa 28. .01. 2014 poukázal na nesúlad poFovných 
pozemkov v jednotlivých katastrálnych územiach. V k. ú. Svátý Stefan by všetky poFovné pozemky mali 
pripadnúť do novonavrhovaného PR Vrchovina o výmeře 950 ha v spravovaní PS Veterná Porubá, 
pričom pri identifikáoii vlastníkov poFovných pozemkov v tomto k. ú. v PR Baníkov vypracovanou NLC 
Zvolen pre potřeby, zvolania zhromaždenia vlastníkov poFovných pozemkov je 936 ha aj s výměrou 
pozemkov spravovaných S PF Bratislava stým, že zo žiadosti o uznanie PR Vrchovina, ako ani zo 
zápisnice zo zhromaždenia vlastníkov poFovných pozemkov nie je jasné akým spósobom a kto zisťoval 
presnú výměru poFovných pozemkov, ktoré by mali byť odčleněné z PR Baníkov a začleněné do PR 
Vrchovina. Na základe uvedeného konajúci orgán, v oznámení o začatí konania o uznaní PR Vrchovina 
podFa ustanovenia § 4, 9 a lCťzákona č. 274/2009 Z. z. o poFovníctve a o zmene a doplnění niektorých 
zákonov, v znění zákonov č. 72/2012 Z. z. a 115/2013 Z. z. zo dňa 18. 11. 2014. ktoré bolo doručené 
formou verejnej vyhlášky, uložil povinnost' doručit' žiadosť o odčlenění poFovných pozemkov, z ktorých 
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má byť vytvořený poťovný revír Vrchovina a o zmene hraníc po lovných revírov Baníkov. Baranec, resp. 
Dumbier v zmysle ustanovenia § 10 ods. 4 zákona o poťovníctve spolu so súhlasom užívatefov 
předmětných poťovných revírov podia § 9 písni, b) zákona o poťovníctve a so zaplateným správným 
poplatkom vo výške 100.-6. 

Žiadatelia, Pozemkové spoločenstvo Veterná Porubá, so sídlom Veterná Poruby č. 143 a pán 
Rudolf Konfál, nar. 26. 11. 1952. trvale bytorn Beňadiková č. 44. doručili dňa 30. 12. 2014 žiadosť 
o odčlenenie poťovných pozemkov bez uvedenia či sa. táto žiadosť týlca aj změny hraníc poťovných 
revírov Baníkov, Barah.ec resp. poťovného revíru Dumbier s přiloženým kolkorn v hodnotě 100,-6. Vo 

f1 
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svpjej žiadosti ďalej uvádzajú. že súhlas užívatefov poťovných revírov Baníkov a Baranec nie je 
potřebný, nakofko podťa nich poťovné revíri v roku 1994 boli vytvořené bez súhlasu vlastníkov 
poťovných pozemkov, t. j. v rozpore s ust. § 14 zákona č. 23/1962 Zb. o poťovníctve v znění zákona č. 
99/1993 Z. z. 

Dňa 8. 12. 2014 bolo doručené stanovisko užívateťa poťovného revíru Baníkov, v ktorom 
nesúhlasí s vytvořením. PR Vrchovina a tým s odčleněním poťovných pozemkov z poťovného revíru 
Baníkov. 

Združenie vlastníkov lesov a urbariátu, pozemkového spoločenstva Žiar, taktiež doručilo dňa 29. 
12. 2014 zamietavé stanovisko k vytvořen i u PR Vrchovina z poťovných pozemkov v podielovom 
spoluvlastníctve ich členov nakoťko na tieto pozemky je uzatvorená zmluva s užívateťom PR Baníkov na 
základe rozhodnutia nadpolovičnej váčšiny vlastníkov poťovných pozemkov v tomto PR, čo je osvědčené 
notářskou zápisnicou 

Do spisu je možné nahliadnuť, podťa § 23 ods. 1 zákona o správnom konaní, na tunajšom úřade 
v lehote stanovenej na vyjadrenie pred vydáním rozhodnutia k podkladom rozhodnutia. 

v 

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného úřadu Ziar, 
Smrečany, Koňská, Jakubovany, Beňadiková, Liptovský Ondřej, Veterná Porubá, Městského 
úřadu Liptovský Mikuláš a Okresného úřadu Liptovský Mikuláš, pozemkového a lesného odboru. 
Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia. 

Ing. Katarína Uhríková / 
Vedúca odboru 

Okrssný éraá Liptovský ÍúíLIM 
pozemkový á lesný odbor 

19 21115 03101 íáSSS «uiái •3 *- as 
VYVESENÉ DŇA: ZVESENÉŽbNA: 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MĚSTSKÝ ÚRAD 

93i 4-2 L.IPTOV6KÝ MIKULÁŠ 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie á zvesenie 

Doručuje sa: 
1. Rudolf Konfál, Beňadiková č. 44, 032 04 Liptovský Ondřej 
2. JUDr. Im.rich Hronček, SNP č. 105, Podtúreň, 033. 01 Liptovský Hrádok, štatutárny zástupca 

užívateťa PR Baníkov 
3. Pozemkové spoločenstvo Veterná Porubá, Veterná Porubá č. 143. 031 04 Lipt. Mikuláš 
4. Združenie vlastníkov lesov a urbariátu. pozemkové spoločenstvo Žiar, Žiar 1 10, 032 05 Smrečany 


