
O k r e s n ý  ú ř 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 

Č.j. OU-LM-PLO-2015/000210-12/Kov V Lipt. Mikuláši 13. 02. 2015 

VEŘEJNÁ VYHLASKA 

R o z h o d n u t i e  

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, v nadvaznosti na .ustanovenie § 9 

ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zraene a doplnění niektorých 

zákonov, ako orgán štátnej správy lesného hospodárstva a poFovníctva, příslušný v rozhodovaní 

o uznávaní alebo zmene hraníc poFovných revírov, podFa § 74 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 274/2009 

Z. z. o poFovníctve a o zmene a doplnění niektorých zákonov, v znění neskorších predpisov ( ďalej len 

zákon ), v súlade s ustanovením § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znění 

zákona č. 527/2003 Z. z., 

zastavuje 

konanie o odčlenění poFovných pozemkov navrhovaných na začlenenie do nového poFovného revíru 

Vrchovina z existujúcich poFovných revírov Baníkov a Baranec. 

Odóvodnenie. 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, dostal dňa 14. 11. 2014 rozhodnutie 

Okresného úřadu Žilina, Odboru opravných prostriedkov, referátu pódohospodárstva č. OU-ZA-OOP4-

2014/022029-07/CVI zo dňa 3. 10. 2014, ktorým bolo v celom rozsahu zrušené rozhodnutie č. OU-LM-

PLO-2014/003302 zo dňa 5. 05. 2014 o uznávaní poFovného revíru Vrchovina, resp. jeho neuznaní a vec 

vrátená na nové prejednanie a rozhodnutie. V tomto rozhodnutí vyslovil odvolací orgán právny názor, 

ktorým bol tunajší úrad viazaný. 
PodFa názoru odvolacieho orgánu, poFovné pozemky, ktoré majů byť súčasťou navrhovaného 

poFovného revíru Vrchovina a ktoré sú aktuálně zaradené v už existujúcich poFovných revírech nemóžu 

byť súčasne zaradené vo viacerých poFovných revírech. Keďže o výkone práva poFovníctva rozhodujú 

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 rozhodnúť 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, bolo 

potřebné konať vo veci odčlenenia poFovných pozemkov, z ktorých má byť vytvořený poFovný revír 

a ktoré sú už začleněné v existujúcich poFovných revírech, t. j. o zmene hraníc už uznaných poFovných 

revírov. 
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Okresný úřad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor začal konáme O odčlenění poTovných 

pozemkov navrhovaných na začleneníe do nového pofovného revíru Vrchovina 7, existujúcich pofovných 

revirov Ba ní kov a Baranec a změnu ich hraníc vydáním veřej nej vyhlášky číslo OU-LM-PLO-

2014/00998-2 dna 18, 11. 2014. kterou oznámil začatie uvedeného konania. V tomto oznámení o začatí 

konania určil lehot.u na dortičenie žiadosti o odčlenění předmětných pozemkov a o změnu hraníc v 

uvedených pofovných revíroch, s náležitosťami uvedenými v ustanoveni § 10 ods. 4 zákona 

o pofovníctve. spolu so súhlasom užívatefov předmětných pofovných revirov podia § () pí srn. b) zákona 

o pofovníctve a so zaplateným správným poplatkem vo výške 100.-U, Zároveň případnému 

navrhovaterovi oznámil, že ak do stanovenej lehotv nebudu predmetné náležitosti doručené, správný 

orgán v súlade s ustanovením § 30 ods. 1 pism. d) správného poriadku konanie zastaví. 

V stanovenej lehote bota doručená uvedená žiadosť od Pozemkového společenstva 

Veterná Porubá. IČO 30230659 so sídlom vo Vetemej Porube a pána Rudolfa Koníáta. nar. 26. 11. 1952, 

trvale bytom Beňadiková 44. Vo svojej žiadosti oznámili, že žiadajú odčlenit' polovné pozemky 

z pofovných pozemkov začleněných do PR Baník o v a Baranec, bez ich identifikácie. mapového zákresu 

a noiárskej zápisnice, ktorou bolo osvědčené zhromaždenie vlastníkov dotknutých pofovných pozemkov. 

t. j. vlastníkov tých pofovných pozemkov, ktoré majů byt" odčleněné od už uznaných pofovných revirov. 

Notářská zápisntea mala obsahovat* uznesenie o schválení odčleněni a týehto pozemkov přijaté 

nadpolovičnou váčšinou vlastníkov dotknutých pofovných pozemkov. faktiež neboli spolu so žiadosťou 

doručené súhlasy užívalefov týehto pofovných revirov, v zmysle ustanovenia § 9 pism. b) zákona 

o pofovníctve. nakofko sa jedná o polovné pozemky začleněné v pofovných revíroch. kterých užívanie je 

už postúpené "/mluvou a $ takou to změnou musia súhlasiť v zmysle ustanovenia § 9 pism. b) zákona 

o pofovníctve aj užívatelia týehto pofovných revirov. Uvedené nedostatky žiadosti navrhovatelia 

odůvodnili tým. že pri uznávaní uvedených pofovných re viros v roku 1994 neboli dané súhlasy 

vlastníkov pozemkov a tým. pod fa nich. bol i tieto polovné re v in vytvořené v rozpore s ustanovením § 14 

zákona č. 23/1962 Zb. o pofovníctve v znění zákona č\ 99/1993 Z. z. a ostatně náležitosti vra) bolí 

doložené pri žiadosti o uznanie PR Vrchovina dna 27, 12. 2013. V tejio lehote doručil dna 8. 12. 2014 

svoje stanovisko aj uživatel" pofovného revíru Banikov. SPZ PZ Ranikov so sídlom v Smrečanoch. 

v ktorom nesúhlasi aby bolo vyhovené návrhu žiadatefa o vytvorenie pofovného revíru Vrchovina. 

Obdobné stanovisko zaujalo, v liste zo dna 29. 12. 2014. aj Združenie v lastníkov lesov a urbariátu Žiar. 

pozemkové společenstvo, ako zákonný zástupea podielových spoluvlastníkův časti dotknutých 

pofovných pozemkov. Správnému orgánu neboli v určenej lehote doručené všetky náležitosti uvedené 

v predmetnom oznámení o začati konania. Konajúci orgán však pred vydáním rozhodnutia o zastaveni 

konania požiadal, iistom č. OÚ-L.M-PLO/2015/000210-5 zo dna 13. 01. 2015, podia § 33 ods. 2 zákona 

č, 71 1967 Zb. o správnom konaní, v znění zákona č. 527/2003 Z. z., účastníkův konania o odčlenění 

pofovných pozemkov z uznaných pofov ných revirov Banikov, Baranec, navrhovaných na začlenenie do 

nového pofovného revíru Vrchovina, aby sa v lehote do 10 duí odo dna doruČenia lejto žiadosti 

vyjádřili pred vydáním rozhodnutia, k podkladem na vydáme rozhodnutia, k ich zisterúu, připadne 

navrhnúf jeho doplnenie. 

SPZ PZ Banikov, uživatel' PR Banikov vo svojom liste zo dňa 19. 01. 2015 znovu spochybni! 
výměry pofovných pozemkov . ktoré by máli byť odčleněné z PR Banikov. Výměra týehto pozemkov 
bola oznámená správnému orgánu len pri konaní o uznávaní PR Vrchov ina dňa 15. 04. 2014 žiadatefom 
o uznanie tohto PR. Uživatel" PR Banikov jednak z tohto důvodu jednak z důvodu uzatvorenia a 
zaevidovania zmluvy o užívaní pofovného revíru Banikov v súlade s ustanoveniami §§ 13 a 16 zákona č. 
274/2009 Z. z. v tomto stanovisku znovu vyjádřil nesťilihis so změnou hranic PR Baníkoy a odčleněním 
pofovných pozemkov z. tohto PR v prospěch novonavrhovaného PR Vrchovina. Obdobné stanovisko 



zaujalo, vo s voj oni liste zo dna 26. 01. 2015 /.družcnic vlastníkův lesov a urbariátu Žiar, PS ako aj SPZ 

PZ. Baranec v liste zo dna 28. 01. 2015. 

Pozemkové společenstvo Vetcrna Porubá v liste zo dna 30. 01. 2015 oznámilo, že právny názor 

Okresného úřadu Žilina, odboru opravných prostriedkov. vyjádřený v rozhodnuti OU-ZA-OOP4-

2014 022029-07 CVI zo dfta 3. 10. 2014, ktorým je tunajši úrod viazany.je v rozpore s ustanovenim $ 10 

zákona o poiovníetve. Taktici že pozemky z ktorých má byť vytvořený PR Vrchovina nie sú postúpené 

/.mluvou o užívaní polovných revírov. Dalej poukázalo na skutočnosť. že Ing. Stanislav Matějka, ktorý 

podpísal zmluvu o užíváni PR Baníkov už nebol predsedom Zdru/enia vlastnikov lesov a urbariátu Žiar, 

PS. 

Je potřebné poukázal' na skutočnosť, že Ing. Stanislav Matějka bol zvolený na Zhromaždení 

vlastnikov polovných pozemkov v spoločnom Polovnom revír! Baníkov dňa 26. júla 2014 ako zástupea 

vlastnikov polovných pozemkov pří podpise zmluvy o užívaní spoločného PR Baníkov. 

Správný orgán pri rozhodovaní vzal do úvahy pripomienky k podkladem na vydanie rozhodnutia 

a vzhladom k tomu. že neboli žiadateťmi doručené náležitosti v zmysle ustanovenia § 10 ods. 4 zákona 

o poiovníetve. spolu so súhlasom užívaleiov předmětných pofovných revírov podfa § 9 písni, b) zákona 

o poiovníetve tak, ako to bolo určené v oznámeni o začati konania. pričom účastníci konania bolí poučeni 

u možnosti zastavenia konania. rozhodo! o zastavení konania. 

Poučenic: Proti tomuto ro/hodnutiu je přípustné podat' odvolanie podťa § 54 zákona č. 7i/|%7 Zb. o 
správnom konaní, v znění neskorších predpisov. do 15 dni odo dna jeho dorueenia na Okresný úrad 
Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor. 

?1 
lng. Katarína Uhríková 

Vedúca odboru 

VYVESENE DNA: 

2 0 -02- 2015 - 7 -03- 2015 
ZVESENE DNA 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MĚSTSKÝ ÚRAD 

031 42 L IPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
Oi• 1 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý pot\ rd/uje vvvescnie a zve.se nic 

Doručuje sa: 
1. Rudolf"Konťál, Beňadiková ě. 44, 032 04 Liptovský Ondřej 
2. JlJDr. lmrich Hronček, SNP č. 105. Podtúreň. 033 01 Liptovský Hrádok. štatulárny zástupea 

užívateTa PR Baníkov 
3. Pozemkové společenstvo Ve terna Porubá. Veterná Porubá č. 143, 031 04 Lipt. Mikuláš 
4. Združenie vlastnikov lesov a urbariátu. pozemkové společenstvo Žiar, Žiar 110. 032 05 Smrečany 
5. Bc, Pavel Krajčuška. Jamnik č. 26, 033 01 Liptovský Hrádok 


