pozemkový a lesný odbor
Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky

č.: OU-NZ-PLO-2019/012845-006

v Nových Zámkoch, dňa 29.07.2019

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor, ktorý je príslušný orgán štátnej
správy lesného hospodárstva a poľovníctva (ďalej len „OU-NZ-PLO“) v zmysle § 3 ods. 2 písm.
b) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a doplnení niektorých zákonov,
v súlade s ust. § 74 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov na základe žiadosti vlastníkov navrhovaného spoločného
poľovného revíru Samostatná bažantnica Trávnica, v zastúpení splnomocnencom Ľubicou
Ondrišekovou, bytom 941 02 Ondrochov 498 (ďalej len „žiadateľ“) zo dňa 25.06.2019, po
preskúmaní a vykonaní analýzy predložených podkladov – žiadosti, prehľadu vlastníckych
vzťahov, notárskej zápisnice č. N 598/2019 NZ 18541/2019 NCR1s 18964/2019 zo
zhromaždenia vlastníkov navrhovanej Samostatnej bažantnice Trávnica, ktorá obsahuje
uznesenie o súhlase vlastníkov poľovných pozemkov s uznaním Samostatnej bažantnice
Trávnica, konaného dňa 12.06.2019, začal dňa 25.06.2019 konanie o uznaní samostatnej
bažantnice. Správny orgán v súlade s notárskou zápisnicou N 598/2019 NZ 18541/2019 NCR1s
18964/2019 zo zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov navrhovaného poľovného revíru
Samostatná bažantnica Trávnica – spolu so súvisiacim spisovým materiálom (súpis parcelných
čísel dotknutých poľovných pozemkov registra C a E podľa katastrálnych území, doklad
o vlastníctve dotknutých poľovných pozemkov - listy vlastníctva, grafická identifikácia
poľovných pozemkov a mapový zákres navrhovaných hraníc poľovného revíru na katastrálnej
mape v mierke 1:2880 a na mape poľovného revíru vo formáte A3, opis hraníc navrhovaného
poľovného revíru, projekt Samostatnej bažantnice Trávnica, ktorý vypracoval Mgr. Ján Volf,
záväzný posudok Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nové Zámky č.
RVPS/P/2019/00123/1469 zo dňa 26.06.2019, správneho poplatku v hodnote 200,-€ v zmysle
položky 39 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov a predloženého súvisiaceho spisového materiálu v predmete veci:
A/ podľa ustanovenia §7 ods. 2 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“)
uznáva
súvislé poľovné pozemky za poľovný revír „Samostatná bažantnica Trávnica“ vo vlastníctve,
alebo správe podľa notárskej zápisnice N598/2019 NZ18541/2019 NCR1s 18964/2019
v členení:
Katastrálne
územie
Trávnica
Lula
Beša
Telefón
+421/35/69 13 614

Poľnohospodárske Lesné
Vodné
Ostatné Spolu
pozemky v ha
pozemky plochy v plochy v ha
v ha
ha
v ha
1502,0449
144,5700 42,7829 73,6789 1763,0767
69,3723
7,8600
0,2419
77,4742
3,7532
3,7532
Fax
+421/35/69 13 148

E-mail
marek.sebik@minv.sk

Internet
www.minv.sk

Vlkas
Podhájska
Spolu v ha

1,4060
4,2993
1580,8757

152,4300

42,7829

1,4060
0,0106
4,3099
73,9314 1850,0200

Členenie výmery poľovného revíru podľa skupín vlastníctva:
Vlastník

výmera v ha

Združenie agropodnikateľov, družstvo
Slovenský pozemkový fond
AGRO ŽITAVA, s.r.o.
Obec Trávnica
Rímskokatolícka cirkev
Fyzické osoby
DAN AGRO HOLDING, s.r.o.
Spolu

31,1731
419,3752
93,6651
78,9650
28,9040
786,8232
411,1144
1850,0200

Slovný popis hraníc Samostatnej bažantnice Trávnica je nasledovný:
Východiskový bod hranice poľovného revíru Samostatná bažantnica Trávnica sa nachádza
na štátnej ceste smerom na Maňu, kde končia vinohrady. Odtiaľ smeruje na juh, kde hranica je
tvorená zostatkom ohrady bývalého družstevného vinohradu a medzou s porastom agátov. Pri
konci oplotenia hranica pokračuje medzou až ku križovatke medzi medzami od západu z obce
Vlkas a pokračuje smerom na východ k obci Podhájska a prechádza cez križovatku ciest
Podhájska, Hul, Trávnica a Vlkas. Vo vzdialenosti 400 m prechádza smerom na severovýchod
cez pole k medzi, ktorá miernym oblúkom prechádza smerom k obci Podhájska a pokračuje k
štátnej ceste, ktorá vedie z Trávnice do Podhájskej. Tu hranica prechádza severným smerom, kde
hranicu tvorí vodný tok Trávnického potoka až k stredu poľa zvané „Všivavé“. Odtiaľto
pokračuje smerom na východ na poľnú cestu, ktorá vedie do Podhájskej, pokračuje poľnou
cestou smerom na sever a prechádza na ďalšiu poľnú cestu smerom na východ až k potoku pri
„Domboci“, kde prechádza cez potok a okrajom bývalej usadlosti, pokračuje medzou ktorá
prichádza až k začiatku lesa, ktorého kraj tvorí hranicu smerujúcu na východ až k poľnej ceste,
ktorá vedie k obci Pozba. Odtiaľ hranica pokračuje medzou po Matejov háj až k Bešianskym
viniciam. Tu prechádza cestou okrajom Matejovho hája k miestu, kde táto cesta teda i hranica
prechádza cez stred viníc, až ku kraju radvanského lesa. Tu pokračuje smerom na juh k dolnej
časti lesa, kde potom pokračuje smerom na západ a sever a pokračuje smerom na východ, kde
pokračuje krajom lesa k Lulianskemu potoku, ďalej týmto potokom k najbližšiemu mostu, kde
odbočuje na severozápad k ceste točí sa na sever po ceste až k „Václavovému domu“. Tu
pokračuje medzou za Václavovým domom miernym oblúkom na sever až k „Horným hájom“.
Ďalej Hranica vedie krajom lesa k dubu, kde je tzv. trojmedzie troch okresov Nitra, Levice a
Nové Zámky. Odtiaľ pokračuje medzou až k Nitrianskemu lesu tzv. „Horná Gedra“, odtiaľto
medzou smerom na juh k „Bašte“ a tu pokračuje cestou až k medzi, ktorá vedie okrajom poľa
„Farské až k súkromným viniciam a končí vo východiskovom bode.
Hranice poľovného revíru Samostatná bažantnica Trávnica s okolitými poľovnými revírmi
zostávajú nezmenené.
Hranica Samostatnej bažantnice Trávnica je vyznačená v mape formátu A3, ktorá je
prílohou tohto rozhodnutia.
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Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť rozhodnutie o uznaní
poľovného revíru Trávnica č.: 2005/00207-15/PP z 09.11.2006 právopl. 28.11.2006, vydané
Obvodným lesným úradom v N. Zámkoch.
B/ OU-NZ-PLO zmysle § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov v súlade s ust. § 79 ods. 3 zákona o poľovníctve použije na doručenie tejto
písomnosti aj verejnú vyhlášku.
Z týchto dôvodov OU-NZ-PLO žiada dotknuté obce, resp. obecné úrady o zverejnenie
predmetnej písomnosti spôsobom v mieste obvyklým a následne o zaslanie potvrdenia
o zverejnení tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie
OU-NZ-PLO obdržal dňa 25.06.2019 žiadosť vlastníkov navrhovaného spoločného
poľovného revíru Samostatná bažantnica Trávnica v zastúpení splnomocnencom Ľubicou
Ondrišekovou, bytom 941 02 Ondrochov 498, (ďalej len „žiadatelia“ ) zo dňa 13.06.2019. Po
preskúmaní a vykonaní analýzy predložených podkladov – žiadosti, prehľadu vlastníckych
vzťahov, notárskej zápisnice č. N598/2019 NZ18541/2019 NCR1s 18964/2019 zo zhromaždenia
vlastníkov navrhovanej Samostatnej bažantnice Trávnica vyhotovenou notárom JUDr. Petrom
Šulaim, notárom so sídlom M. R. Štefánika 14, Nové Zámky, ktorá obsahuje uznesenie o súhlase
vlastníkov poľovných pozemkov s uznaním Samostatnej bažantnice Trávnica, konaného dňa
12.06.2019 začal konanie o uznaní tohto poľovného revíru. Správny orgán v súlade s notárskou
zápisnicou N598/2019 NZ18541/2019 NCR1s 18964/2019 zo zhromaždenia vlastníkov
poľovných pozemkov navrhovaného poľovného revíru Samostatná bažantnica Trávnica – spolu
so súvisiacim spisovým materiálom (súpis parcelných čísel dotknutých poľovných pozemkov
registra C a E podľa katastrálnych území, doklad o vlastníctve dotknutých poľovných pozemkov
- listy vlastníctva, grafická identifikácia poľovných pozemkov a mapový zákres navrhovaných
hraníc poľovného revíru na katastrálnej mape v mierke 1:2880 a na mape poľovného revíru vo
formáte A3, opis hraníc navrhovaného poľovného revíru, projekt Samostatnej bažantnice
Trávnica, ktorý vypracoval Mgr. Ján Volf, záväzný posudok Regionálnej veterinárnej
a potravinovej správy Nové Zámky č. RVPS/P/2019/00123/1469 zo dňa 26.06.2019 a správneho
poplatku v hodnote 200,-€ v zmysle položky 39 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov.
V zmysle §18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
dňom 25.06.2019 bolo začaté správne konanie v predmetnej veci, čo bolo účastníkom správneho
konania oznámené listom č. OU-NZ-PLO-2019/012845-002 zo dňa 27.06.2019, a zároveň
uvedeným listom bolo účastníkom konania aj verejnou vyhláškou oznámené, že v zmysle § 33
ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, so súvisiacim
spisovým materiálom sa môžu oboznámiť na OU-NZ-PLO počas úradných hodín. Zároveň boli
účastníci konania upozornení, že v predmetnej veci môžu zaslať svoje vyjadrenie, alebo
doplnenie, vyjadriť sa k podkladom k rozhodnutiu i k spôsobu jeho zisťovania, prípadne
navrhnúť jeho doplnenie v termíne do 5 dní od doručenia upovedomenia. Vyjadrenia
a pripomienky správnemu orgánu do dnešného dňa neboli doručené.
Správny orgán zároveň listom č. OU-NZ-PLO-2019/012845-002 zo dňa 27.06.2019
v zmysle § 7 ods. 8 zákona o poľovníctve nariadil vykonanie miestnej ohliadky za účasti
užívateľa poľovného revíru a vlastníkov poľovných pozemkov, z ktorých má byť bažantnica
uznaná na deň 09.07.2019 o 09:00 hod. so zrazom na Obecnom úrade Trávnica.
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V zmysle § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov v súlade s ust. § 79 ods. 3 zákona o poľovníctve, použil OU-NZ-PLO na doručenie
hore uvedených písomnosti aj verejnú vyhlášku.
Z vykonanej terénnej ohliadky bol vykonaný záznam č. 1/2019. Terénnej ohliadky sa
zúčastnil vlastník poľovných pozemkov a štatutárny zástupca Poľovníckej spoločnosti SOKOL
Ing. Daniel Ondriček. Správny orgán vykonaním terénnej obhliadky za účasti užívateľa
poľovného revíru a vlastníka poľovných pozemkov zistil, že poľovné pozemky navrhované na
uznanie samostatnej bažantnice sú ucelené a spĺňajú podmienky podľa Vyhlášky 344/2009 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov na uznanie Samostatnej
bažantnice Trávnica. Na poľovných pozemkoch sú vhodné podmienky na chov bažantej zveri.
Nachádza sa tu viac ako 50 ha lesa, remízok, trstín. Vodné zdroje sú v dostatočnom množstve
a sú rozmiestnené rovnomerne po celej navrhovanej ploche. Nachádza sa tu dostatočné množstvo
políčok pre zver, úkrytových a hniezdnych plôch. Poľovné pozemky sú dostatočne prístupné
spevnenými a nespevnenými cestami, prístupnými počas celého roka. Jadro bažantnice sa
nachádza mimo frekventovaných ciest a vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od obývaných území,
preto riziko nadmerného úhynu v dôsledku dopravných kolízií a nadmerným vyrušovaním
ľudskou činnosťou je minimálne. Zároveň jadro bažantnice sa nachádza vo vzdialenosti viac ako
200 m od hraníc susedných revírov, preto sa ochranné pásmo bažantnice nevyhlasuje. Celková
výmera poľovných pozemkov navrhovaných na uznanie samostatnej bažantnice presahuje 250
ha.
V zmysle § 7 ods. 4 zákona o poľovníctve správny orgán posúdil projekt Samostatnej
bažantnice Trávnica vypracovaný odborne spôsobilou osobou Mgr. Jánom Volfom. Predložený
projekt spĺňa všetky náležitosti podľa § 3 Vyhlášky 344/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov,
čo správny orgán oznámil listom č. OU-NZ-PLO-2019/012436-002 zo dňa 18.06.2019.
Žiadosť o uznanie poľovného revíru, samostatnej bažantnice môžu podať vlastníci
poľovných pozemkov, z ktorých má byť poľovný revír uznaný na príslušný okresný úrad. Na
podanie návrhu na uznanie spoločného poľovného revíru je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých vlastníkov poľovných pozemkov počítaný podľa výmery poľovných
pozemkov, z ktorých má byť poľovný revír uznaný. Súčasť žiadosti podľa § 4 ods. 4 zákona
o poľovníctve je aj notárska zápisnica zo zhromaždenia vlastníkov podľa § 4 ods. 4 písm. e)
zákona o poľovníctve. Táto zápisnica musí obsahovať uznesenie schválené nadpolovičnou
väčšinou vlastníkov, počítanou podľa výmery poľovných pozemkov, z ktorých má byť poľovný
revír uznaný, v ktorom vlastníci poľovného revíru vyjadria vôľu uznať spoločný poľovný revír.
Podľa § 4 odsek 4 písm. e) v súlade s ust. § 5 zákona o poľovníctve, vlastníci poľovných
pozemkov rozhodujú o podaní žiadosti o uznanie poľovného revíru na zhromaždení vlastníkov
poľovných pozemkov (ďalej len „zhromaždenie“). Na zhromaždení práva vlastníka zastupuje
orgán alebo organizácia podľa osobitných predpisov. Zhromaždenie zvoláva zástupca najmenej
jednej tretiny vlastníkov poľovných pozemkov, počítanej podľa výmery pozemkov
navrhovaných do poľovného revíru. Uznesenie zhromaždenia doručuje všetkým dotknutým
subjektom ten, kto zhromaždenie zvolal. Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná
najmenej nadpolovičná väčšina vlastníkov poľovných pozemkov, počítaná podľa výmery
pozemkov navrhovaných na začlenenie do poľovného revíru. Zhromaždenie rozhoduje
nadpolovičnou väčšinou, počítanou podľa výmery poľovných pozemkov navrhovaných do
poľovného revíru. Priebeh zhromaždenia sa osvedčuje notárskou zápisnicou podľa osobitného
predpisu. Na zhromaždení má vlastník poľovného pozemku váhu hlasu podľa podielu výmery
vlastnených poľovných pozemkov k navrhovanej výmere poľovného revíru. Písomne
splnomocnený zástupca vlastníka poľovných pozemkov má na zhromaždení váhu hlasu, ktorý
zodpovedá výmere poľovných pozemkov vlastníka, ktorého zastupuje. Zhromaždenie zvolí
z vlastníkov poľovných pozemkov, ktorí žiadajú o uznanie poľovného revíru, resp. zmenu hraníc
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uznaného poľovného revíru ním určený počet splnomocnencov, ktorým určí rozsah zastupovania
vlastníkov poľovných pozemkov podľa tohto zákona.
Predloženou notárskou zápisnicou č. N202/2018 NZ4900/2018 NCRls4994/2018
zo zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov navrhovaného poľovného revíru Samostatná
bažantnica Trávnica (súčasť prílohy žiadosti o uznanie Samostatnej bažantnice Trávnica), bolo
osvedčené zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov a obsahuje uznesenie o schválení
podať žiadosti o uznanie Samostatnej bažantnice Trávnica prijaté nadpolovičnou väčšinou
vlastníkov poľovných pozemkov navrhovaných do poľovného revíru, počítaných podľa výmery
poľovných pozemkov, z ktorých má byť vytvorený, s určením splnomocnenca, v súlade s § 5
zákona o poľovníctve.
Žiadosť o uznanie Samostatnej bažantnice Trávnica podal splnomocnený zástupca
vlastníkov poľovných pozemkov, čo dokladoval notárskou zápisnicou č. N 598/2019 NZ
18541/2019 NCR1s 18964/2019 zo zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov
navrhovaného poľovného revíru Samostatná bažantnica Trávnica konaného dňa 12.06.2019.
Podľa § 4 ods. 4 zákona o poľovníctve, žiadosť o uznanie poľovného revíru obsahuje:
a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, bydlisko
a dátum narodenia fyzickej osoby alebo vlastníkov poľovných pozemkov, na ktorých žiadosť sa
poľovný revír uznáva,
b) doklad o vlastníctve k poľovným pozemkom, z ktorých má byť poľovný revír uznaný,
c) grafickú identifikáciu poľovných pozemkov a mapový zákres navrhovaných hraníc poľovného
revíru na katastrálnej mape v mierke 1: 2880 alebo 1: 2000 a na mape poľovného revíru vo
formáte A3,
d) opis hraníc navrhovaného poľovného revíru,
e) notársku zápisnicu, ktorou bolo osvedčené zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
a ktorá obsahuje uznesenie o schválení žiadosti na uznanie poľovného revíru prijaté
dvojtretinovou väčšinou vlastníkov poľovných pozemkov, počítaných podľa výmery poľovných
pozemkov, z ktorých má byť poľovný revír uznaný; notárska zápisnica sa nevyžaduje, ak je
vlastníkom poľovných pozemkov jediná osoba.
Žiadatelia splnili podmienky podľa § 4 ods. 4 zákona o poľovníctve, nakoľko predložili
všetky predpísané náležitosti, ktoré sú súčasťou spisového materiálu vedenom na tunajšom
úrade.
Podľa § 3 ods. 1 zákona o poľovníctve, pri uznávaní alebo zmene hraníc poľovného
revíru okresný úrad prednostne prihliada na životné potreby zveri tak, aby zver v poľovnom
revíri mala
a) primerané zdroje prirodzenej potravy a vody,
b) zaručené podmienky prirodzeného rozmnožovania a vývoja,
c) vytvorené podmienky na prirodzený pohyb, úkryt a pokoj.
Podľa § 3 ods. 2 zákona o poľovníctve, hranice poľovného revíru musia byť v teréne
zreteľné tak, aby
a) ak je to možné, sa kryli s prírodnými hranicami alebo v prírode zreteľnými hranicami,
b) súčasťou poľovného revíru neboli pre zver nebezpečné alebo neprekonateľné prekážky, ktoré
zabraňujú zveri vo voľnom pohybe,
c) poľovné pozemky, z ktorých je poľovný revír uznaný, boli celé zahrnuté do niektorého
poľovného revíru, ak tento zákon neustanovuje inak.
Podľa § 3 ods. 4 zákona o poľovníctve, pri uznávaní poľovného revíru vykoná orgán
štátnej správy poľovníctva obhliadku navrhovaných hraníc poľovného revíru a v prípade potreby
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vykoná zaokrúhlenie jeho hraníc tak, aby poľovný revír zodpovedal podmienkam riadneho
poľovníckeho hospodárenia.
V zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona o poľovníctve Samostatnou bažantnicou na účely tohto
zákona je poľovný revír uznaný podľa odseku 2.
Podľa odseku 2 Okresný úrad uzná za samostatnú bažantnicu poľovné pozemky
vlastníka, ak všetky tieto pozemky sú súvislé a vytvárajú spolu výnimočne vhodné podmienky
na intenzívny chov bažantej zveri, na ich ploche sa nachádza najmenej 50 ha lesa, remízok alebo
trstín a sú v nich dostatočné potravinové zdroje a vodné zdroje, pričom sa vyžaduje, aby ich
celková výmera dosahovala aspoň 250 ha, ak žiadateľ dodrží projekt podľa odseku 4.
Druh poľovných pozemkov vedených v registri katastra nehnuteľností a ich výmery boli
preverené v programe LGIS.
Odsek 4 Pred uznaním samostatnej bažantnice Okresný úrad Nové Zámky posúdi projekt
chovu zveri a výstavby potrebných zariadení v bažantnici spolu so štúdiou o vhodnosti
prírodných podmienok a iných podmienok na intenzívny chov bažantej zveri.
Z uvedeného projektu a na základe miestnej obhliadky pracovníkom tunajšieho odboru
za účasti vlastníkov poľovných pozemkov, bolo preukázané, že sú tu vhodné prírodné
podmienky na intenzívny chov bažantej zveri.
Odsek 5 K žiadosti o uznanie samostatnej bažantnice žiadateľ okrem dokladov
potrebných k žiadosti o uznanie poľovného revíru podľa § 4 ods. 4 predloží projekt podľa
odseku 4 a posudok regionálnej a veterinárnej a potravinovej správy.
Súčasťou spisovej dokumentácie je
záväzný posudok Regionálnej veterinárnej
a potravinovej správy Nové Zámky č. RVPS/P/2019/00123/1469 zo dňa 26.06.2019 ktorý
s realizáciou projektu Samostatná bažantnica Trávnica súhlasí.
Odsek 7 Projekt podľa odseku 4 vypracúva fyzická osoba, ktorá preukáže na túto činnosť
odbornú spôsobilosť, alebo právnická osoba, ktorá preukáže, že zamestnáva takú fyzickú osobu.
Odsek 8 Pred vydaním rozhodnutia o uznaní samostatnej bažantnice okresný úrad vykoná
miestnu obhliadku za účasti vlastníkov poľovných pozemkov z ktorých má byť bažantnica
uznaná.
Dňa 09.07.2019 vykonal OU-NZ-PLO obhliadku navrhovanej hranice poľovného revíru
Samostatná bažantnica Trávnica, pričom bolo zistené, že navrhovaná hranica je zväčša prírodná,
v teréne zreteľná a dobre identifikovateľná. Poľovný revír je situovaný v oblasti s chovom malej
zveri M VI Nitra, chovateľský celok Nitra juhovýchod, pričom sú v ňom vytvorené vhodné
podmienky na intenzívny chov bažantej zveri.
Podľa § 3 ods. 6 zákona o poľovníctve za splnenie podmienok na riadne poľovnícke
hospodárenie sa na účely zákona o poľovníctve považuje splnenie podmienok podľa odsekov 1
až 3 zákona o poľovníctve.
Projekt Samostatnej bažantnice Trávnica s celkovou výmerou 1850,0200 ha, v poľovnej
oblasti s chovom malej zveri (poľovná oblasť M VI Nitra) a s určenou hranicou poľovného
revíru (popis hranice je uvedený vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a hranica je graficky
vyznačená v mape v prílohe tohto rozhodnutia), spĺňa podmienky § 3 ods. 1, 2, 3, 6, zákona
o poľovníctve.
Podľa § 4 ods. 5 zákona o poľovníctve v rozhodnutí o uznaní poľovného revíru okresný
úrad uvedie názov poľovného revíru, celkovú novú výmeru poľovného revíru a jej členenie
podľa skupín vlastníctva, druhu pozemkov, výmery a opis hraníc. Prílohou rozhodnutia je mapa
poľovného revíru vo formáte A3.
Konajúci správny orgán sa podrobne oboznámil
so spisovým materiálom,
s problematikou súvisiacou so zmenou hraníc poľovného revíru a následným uznaním
poľovného revíru v nadväznosti na platnosť zákona o poľovníctve, preveril vlastnícke vzťahy
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s dôrazom na právo poľovníctva, ktoré patrí vlastníkom poľovných pozemkov, s výmerami
poľovných pozemkov podľa vlastníckych vzťahov uvedenými vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia, predloženými písomnými podkladmi, so súvislosťou poľovných pozemkov, so
zreteľnosťou hraníc poľovného revíru v teréne v programe LGIS, so zaradením predmetného
poľovného revíru do kvalitatívnej triedy v zmysle § 8 zákona o poľovníctve a vyhlášky
Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 344/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve,
v znení neskorších predpisov.
Za rozhodnutie o uznaní poľovného revíru bol v zmysle § 8 zákona NR SR č. 145/1995
Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov podľa položky 39 a) Sadzobníka
k tomuto zákonu vyrubený správny poplatok v sume 200,- € (slovom dvesto euro), ktorý žiadateľ
zaplatil pri podaní žiadosti.
Účastníci predmetného správneho konania mali možnosť nahliadnuť do spisového
materiálu a byť oboznámení so všetkými podkladovými materiálmi v predmete veci konania
pred vydaním rozhodnutia, mohli sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu
i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
Podľa § 79 ods. 3 zákona o poľovníctve, ak je v konaní podľa zákona o poľovníctve viac
ako 20 účastníkov konania alebo zúčastnených osôb, oznámenia, rozhodnutia a iné písomnosti sa
im doručujú verejnou vyhláškou.
Z vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že nie všetci možní účastníci konania sú
konajúcemu orgánu známi. Z tohto dôvodu použije OU-NZ-PLO na doručenie tejto písomnosti
verejnú vyhlášku v zmysle § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov, pričom doručenie sa vykoná v súlade s § 26 ods. 2 zákona č. 71/1977 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov tak, že sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej
tabuli OU-NZ-PLO. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. OU-NZ-PLO súčasne zverejní
túto písomnosť i iným spôsobom v mieste obvyklým a to v obci podľa dotknutého katastrálneho
územia.
Z týchto dôvodov OU-NZ-PLO žiada dotknuté obce o zverejnenie predmetnej písomnosti
spôsobom v mieste obvyklým a následne o zaslanie potvrdenia o zverejnení tohto oznámenia.
Na základe podania, zistených skutočností a vyjadrení účastníkov konania, po presnom
a úplnom zistení skutočného stavu veci OU-NZ-PLO rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
Po u č e n i e
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní, odo dňa jeho doručenia, na Okresný
úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom
podľa § 177 a násl. Zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku, pokiaľ nebol
vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

JUDr. Ladislav Černák
vedúci odboru
7

Príloha:
Mapa Samostatnej bažantnice Trávnica vo formáte A3 s vyznačením hranice poľovného revíru
Doručuje sa :
1. Ľubica Ondrišeková, 941 02 Ondrochov 498
2. Obec Trávnica, Obecný úrad, Hlavná 37/65, 941 46 Trávnica – verejná vyhláška
3. Obec Podhájska, Obecný úrad, Zdravotnícka 322/2, 941 48 Podhájska – verejná vyhláška
4. Obec Vlkas, Obecný úrad, 941 44 Vlkas 157 – verejná vyhláška
5. Obec Beša, Obecný úrad, 935 36 Beša 306 – verejná vyhláška
6. Obec Lula, Obecný úrad, 935 35 Lula 55 verejná vyhláška
7. Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor, Dopravná 14, 934 03 Levice
8. Poľovnícka spoločnosť SOKOL, Jesenského 16, 942 01 Šurany
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Vyplní Obec...................... a po uplynutí doby vyvesenia zašle na Okresný úrad Nové Zámky,
pozemkový a lesný odbor, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
Obec ................................ potvrdzuje, že písomnosť Rozhodnutie o uznaní Samostatnej
bažantnice Trávnica č. OU-NZ-PLO-2019/012845-006 zo dňa 29.07.2019 bola zverejnená ako
verejná vyhláška, podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov, spôsobom v mieste obvyklým a vyvesená na úradnej tabuli k nahliadnutiu pre
účastníkov konania, na dobu 15 dní. Podľa ustanovení § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších prepisov, posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené od :.........................

do:........................

V ..........................................., dňa .......................................
pečiatka a podpis
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