
OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE 
pozemkový a lesný odbor 

Sama Chalúpku 18,071 01 Michalovce

OU-MI-PLO-2023/0002800 / 4 - FER 13. 2. 2023

ROZHODNUTÍ e

Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor, ako vecne príslušný orgán štátnej 
správy poľovníctva v zmysle zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o poľovníctve ), na základe žiadosti Ing. 
Michala Štefančíka, _ - Michala Tušima, , Ing. Jaroslava Jevčáka
MBA, , ako splnomocnencov vlastníkov dotknutých poľovných
pozemkov zvolených na zhromaždení vlastníkov dňa 25.4.2019, o zmenu hraníc poľovného revíru ( 
PR ) Hôrka schváleného rozhodnutím tunajšieho úradu č. OU-MI-PLO-2019/017536/3 zo dňa 
26.11.2019, v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov (ďalej len správny poriadok ) rozhodol takto :

mení

podľa §§ 9 a 10 zákona o poľovníctve, poľovný revír ( PR ) Hôrka uznaný rozhodnutím Okresného 
úradu Michalovce, pozemkového a lesného odboru č. OU-MI-PLO-2019/Ol 7536/3 zo dňa 
26.11.2019, nasledovne :

K poľovného revíru Hôrka sa pričleňujú pozemky v katastrálnom území

Katastrálne 
územie

Poľnoh. 
pozemky 

(Orná pôda 
a TTP)

Lesné 
pozemky

Vodná 
plocha Vinice- 

záhrady
Ostatná 
plocha

Zastavaná 
plocha

Výmera 
spolu 
(v ha)

Nižný Hrušov 0, 1549 15, 5122 0, 0970 15, 7641

Lesné 24, 6448 77, 1551 0, 9788 0, 0967 0, 6659 0, 1117 103, 6530

Spolu : 24, 7997 92, 6673 0, 9788 0. 0967 0, 7629 0, 1 1 17 1 19, 4171
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Celková výmera pričlenených poľovných pozemkov je 119, 4171 ha.

Nová výmera poľovného revíru Hôrka po pričlenení je nasledovná:

Orná pôda a TTP : 
Lesné pozemky : 
Vodná plocha : 
Ostatná plocha :

960, 1779 ha
122,1546 ha

11,5518 ha
27,6177 ha

Celková výmera revíru po odčlenení je 1121, 5020 ha .

Hranica revíru v zmenenej časti sa mení nasledovne:

Východiskovým bodom je križovanie ciest Nacina Ves - Nacina Ves ( Vybuchanec ) a Nacina Ves - 
Lesné.

Západná hranica : Od východiskového bodu pokračuje južným smerom až do stredu obce Lesné 
až po križovanie št. cesty Strážske - Lesné - Suché s poľnou cestou Lesné - Nižný Hrušov pri 
obecnom úrade obce Lesné. Tu sa lomí a pokračuje západným smerom po poľnej ceste smerom na 
Nižný Hrušov až po križovanie s poľnou cestou Lesné - Ričijov ( pri lesnom dielci 528 ) kde sa lomí 
a pokračuje juhozápadným smerom po poľnej ceste Lesné - Ričijov až k severozápadnému okraju 
lesného dielca 3564. Tu sa lomí a južným smerom pokračuje západným okrajom dielca 3564 
a západným okrajom dielca 3565 až k jeho juhozápadnému okraju.

Južná hranica: Od juhozápadného okraja dielca 3565 pokračuje juhovýchodným smerom po hranici 
katastrálnych území Rakovec nad Ondavou - Nižný Hrušov ( pod južným okrajom dielca 3565 ) a po 
hranici katastrálnych území Lesné - Rakovec nad Ondavou ( pod južný okrajom dielcov 566, 568 
a 569 ) až po severovýchodný okraj lesného dielca 570 A. Ďalej hranica PR Hôrka pokračuje po 
pôvodnej hranici. Ostatné hranice PR Hôrka sa nemenia.

Odôvodnenie :

Dňa 13. 1. 2023 bola na tunajší úrad doručená žiadosť Ing. Michala Štefančíka,
, Michala Tušima, , Ing. Jaroslava Jevčáka MBA, ,

ako splnomocnencov vlastníkov dotknutých poľovných pozemkov zvolených na zhromaždení 
vlastníkov dňa 25.4.2019, o zmenu hraníc poľovného revíru ( PR ) Hôrka schváleného rozhodnutím 
tunajšieho úradu č. OU-MI-PLO-2019/017536/3 zo dňa 26.11.2019. K žiadosti bola doložená 
notárska zápisnica zo zhromaždenia vlastníkov dotknutých pozemkov zo dňa 25.4.2019, súhlasné 
stanovisko poľovníckej spoločnosti Hôrka ako užívateľa PR Hôrka so zmenou hraníc poľovného 
revíru Hôrka, doklady o vlastníctve dotknutých poľovných pozemkov, mapový zákres navrhovanej 
zmeny hraníc PR Hôrka vo formáte A3 a správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. 
o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
Na základe vyššie uvedeného tunajší úrad, listom č. OU-M1-PLO-2023/002800/3 zo dňa 20. 1.2023 
doručeného formou verejnej vyhlášky v zmysle § 79 ods. 3 zákona o poľovníctve a § 26 správneho 
poriadku oboznámil účastníkov konania, dotknuté orgány a organizácie o začatí konania o zmene 
hraníc PR Hôrka podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku. Zároveň určil, že účastníci konania môžu 
svoje pripomienky a návrhy uplatniť do 3 dní od doručenia oznámenia u konajúceho správneho 
orgánu, s možnosťou pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i spôsobu jeho 
zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.



Žiadatelia predložili potrebné náležitosti v zmysle § 10 ods. 4 zákona o poľovníctve a uhradili 
správny poplatok v zmysle položky 39 písm. b/ zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch 
v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 9 zákona o poľovníctve zmenu hranice poľovného revíru možno vykonávať
a) po zániku zmluvy v dotknutých poľovných revíroch
b) v čase platnosti zmlúv v dotknutých poľovných revíroch, ak so zmenou súhlasia užívatelia 

týchto poľovných revírov a vlastníci dotknutých poľovných pozemkov v dotknutých 
poľovných revíroch podľa § 5 , dotknutými poľovnými pozemkami sú tie , ktoré majú byť 
začlenené do iného poľovného revíru

c) v čase platnosti zmlúv v jednom poľovnom revíri, ak so zmenou súhlasí užívateľ tohto 
poľovného revíru a vlastníci všetkých dotknutých poľovných revírov podľa § 5

V zmysle § 10 ods. 1 zákona o poľovníctve žiadosť o zmenu hranice uznaného poľovného revíru 
podľa § 9 môže podať vlastník poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru , ak 
v doterajšom poľovnom revíri, po navrhnutej zmene poľovného revíru, zostanú dodržané podmienky 
podľa § 3 alebo sa dosiahne dodržanie týchto podmienok pričlenením zostávajúcich poľovných 
pozemkov k susednému revíru poľovnému revíru.
Na konanie o zmene hranice poľovného revíru je v zmysle § 10 ods. 2 zákona o poľovníctve príslušný 
okresný úrad, ktorý pôvodný poľovný revír uznal.
V zmysle § 79 ods. 3 zákona o poľovníctve, nakoľko je v konaní viac ako 20 účastníkov konania 
alebo zúčastnených osôb, toto rozhodnutie bude doručené verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho 
poriadku.

Účastníci konania sú vlastníci poľovných pozemkov tvoriacich poľovný revír Hôrka 
v katastrálnych územiach Lesné, Nižný Hrušov, Petrovce nad Laborcom a Nacina Ves.

V zmysle § 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.

V zmysle § 10 ods. 6 zákona o poľovníctve nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia o zmene 
hraníc PR Hôrka stráca platnosť predchádzajúce rozhodnutie o uznaní poľovného revíru Hôrka.

V oznámení o začatí konania určil účastníkom konania lehotu do 3 dní od doručenia oznámenia 
o začatí konania, na pripomienky, návrhy a možnosť vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia 
k podkladu rozhodnutia, spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Na úradnej tabuli 
správneho orgánu bolo oznámenie o začatí konania zverejnené dňa 23. L 2023. V stanovenej lehote 
správnemu orgánu neboli doručené žiadne pripomienky, návrhy resp. doplnenie podania.

Na základe uvedeného a vzhľadom na to, že k predmetnej žiadosti boli doložené požadované 
podklady v zmysle zákona o poľovníctve, tunajší úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok podľa položky 39 b/ Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu 
k zákonu NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v sume 100, 
00 € bol zaplatený.



Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný úrad 
Michalovce, pozemkový a lesný odbor, Sama Chalúpku 1 8, Michalovce. Právoplatné rozhodnutie je 
preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Doručí sa - verejnou vyhláškou:

1. Vlastníci poľovných pozemkov v uznanom poľovnom revíri Ondava Moravany
2. Webová stránka Okresného úradu Michalovce

Príloha: 1. Mapa poľovného revíru Hôrka

JUDr. Monika Sabovčíková 
vedúci odboru

Dátum vyvesenia písomnosti:...............................................

Dátum zvesenia písomnosti: .........................................................

Za správny orgán:

OKRESNÝ 
ÚRAD 
MICHALOVCE
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+421/56/6280460

I-'ax
+421/56/6889057

Ľ-mail
iozcf.Icrencik@niinv.sk
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www.niinv.sk/'/okresnv-urad-michalovce


