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Vec
Oznámenie o začatí konania podľa § 4 ods. 6 zákona o poľovníctve v PR Pčolinné

Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku polovníctva ( dalej len 
„správny orgán") podľa § 71 ods. 1 a ods. 2, písm. c) a § 74 ods. 1 písm. c) zákona o poľovníctve, v súlade s § 18 ods. 3, 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,

upovedomuje účastníkov konania o začatí konania

podľa § 4 ods. 6 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve") vo veci poverenia účastníka konania alebo poľovníckej organizácie 
vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 zákona o poľovníctve v poľovnom revíri 
Pčolinné, ktorý bol uznaný rozhodnutím bývalého Lesného úradu v Humennom, pod číslom LÚ-502/93-Ki, zo dňa 
25.5.1993.

Dňa 13.06.2020 zanikla zmluva o užívaní poľovného revíru Pčolinné podľa § 17 ods. 1, písm. a) zákona o poľovníctve z 
dôvodu uplynutia doby, na ktorú bola uzatvorená.

Podľa § 13 ods. 5, písm. b) zákona o poľovníctve správny orgán rozhodnutím č. OU-HE-PL02-2020/007227-004/RA zo dňa 
16.07.2020, ktoré nadobudlo vykonateľnosť dňa 31.07.2020 a nadobudlo právoplatnosť dňa 17.08.2020, poveril 
poľovnícku organizáciu Poľovnícka spoločnosť Pavlovec, so sídlom Pčoliné 82, 067 35 Pčoliné, IČO:42079110 vykonávaním 
ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa š 24 ods. 1 a § 26 zákona o poľovníctve.

Vzhľadom na skutočnosť, že ku dňu 01.08.2021 skončila vykonateľnosť rozhodnutia č. OU-HE-PL02-2020/007227-004/RA 
zo dňa 16.07.2020, o poverení vykonávaním ochrany poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a 
§ 26 zákona o poľovníctve pre poľovnícku spoločnosť Pavlovec, uplynutím doby (jeden rok) a na evidenciu nebola 
predložená nová zmluva o užívaní poľovného revíru, vznikla potreba zabezpečiť ochranu poľovníctva a starostlivosť o 
zver, preto správny orgán začína konanie vo veci poverenia účastníka konania alebo poľovníckej organizácie podľa § 4 
ods. 6, zákona o poľovníctve vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 zákona o 
poľovníctve v poľovnom revíri Pčolinné.

Podľa § 4 ods. 6 zákona o poľovníctve, ak vznikne počas konania o uznaní poľovného revíru alebo v uznanom poľovnom 
revíri potreba zabezpečiť ochranu poľovníctva alebo potreba zabezpečiť starostlivosť o zver, okresný úrad rozhodnutím 
poverí vykonaním ochrany poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 zákona o poľovníctve 
účastníka konania alebo poľovnícku organizáciu.

Konanie podľa § 4 ods. 6 zákona o poľovníctve o poverení ochranou poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver v 
poľovnom revíri nie je návrhovým konaním a správny orgán v predmetnej veci koná z vlastného podnetu.

Podľa § 23 ods. 1, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v z.n.p. majú účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené 
osoby právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo 
dostať informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom na Okresnom úrade Humenné, pozemkový a 
lesný odbor, pracovisko Snina, Partizánska 1057, 069 01 Snina.

Podľa § 33 ods. 2, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v z.n.p. správny orgán týmto dáva účastníkom konania a 
zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho 
zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, ktoré môžu uplatniť na konajúcom správnom orgáne v určenej lehote do 5 
dní od doručenia tohto oznámenia.
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Vzhľadom na skutočnosť, že v predmetnom konaní je viac ako 20 účastníkov konania, v súlade s § 79 ods. 3 zákona o 
poľovníctve sa toto oznámenie o začatí konania doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou (§ 26 správneho 
poriadku).

Podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku sa doručenie verejnou vyhláškou vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 
dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje 
písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa 
konanie týka a na centrálnej elektronickej úradnej tabuli.

Ing. Ján Obšitník
vedúci pozemkového a lesného odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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