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Týmto žiadame o vyvesenie verejnej vyhlášky - Rozhodnutie o zmene hraníc poľovného
revíru ( PR) Laborec Michalovce podľa § 9 a § 10 zákona Č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o poľovníctve) v užívaní pol'ovníckym
združením (PZ) Laborec Petrovce nad Laborcom.

Rozhodnutie Č. OU-MI-PLO-2019/008439/4 zo dňa 1.10.2019 prikladáme.

Príloha:
l. Rozhodnutie o zmene hraníc PR Laborec Michalovce č. OU-MI-PLO-20 19/008439/4
2. Mapa PR Laborec Michalovce

Doručí sa:
l. Obec Petrovce nad Laborcom
2. Obec Lesné
3. Obec Suché
4. Obec Nacina Ves
5. Mesto Michalovce (k.ú. Topoľany a k.ú. Močarany )
6. Obec Pozdišovce
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OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE
pozemkový a lesný odbor

Sama Chalupku 18,071 Ol Michalovce

OU-MI~PLO-2019/008439/4 -FER 1.10.2019

ROZHODNUTIE

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. Jaroslava Jevčáka, Petrovce nad Laborcom 119, Michala Tušima, Lesné
58 a Ing. Michala Štefančíka, Timravy 5, Michalovce splnomocnených zástupcov dotknutých
pozemkov v PR Laborec Michalovce v zmysle zhromaždenia vlastníkov zo dňa 25.4.2019
a Ing. Jaroslava Jevčáka , Petrovce nad Laborcom 119 a Ing. Michala Štefančíka, Timravy 5,
ako zástupcov vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri( PR ) Laborec
Michalovce zvolených na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov v PR Laborec
Michalovce konaného dňa 19.8.2016 v zmysle § 5 zákona o poľovníctve, o zmenu hraníc PR
Laborec Michalovce, podľa § 46 zákona Č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších
predpisov ( ďalej len správny poriadok) rozhodol takto:

men í

podľa §§ 9 a 10 zákona o poľovníctve, poľovný revír Laborec Michalovce uznaný
rozhodnutím Lesného úradu Michalovce Č. 4661l994-Št zo dňa 12.9.1994, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 25.10.1994 a rozhodnutím Okresného úradu v Michalovciach, odboru
pozemkového, poľnohospodárskeho a lesného hospodárstva Č. 97/00 1295-ST zo dňa
24.11.1997, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.4.1998 nasledovne:

Z poľovného revíru "LABOREC" Michalovce sa odčleňujú pozemky v katastrálnom území

Katastrálne Pol'nohos .. Lesné Vodná Vinice- Ostatná Zastavaná Výmera

územie pozemky. pozemky plocha záhrady plocha plocha spolu
(v ha) (v ha)

Lesné 296,4590 29,4873 5,9174 O 12,5410 344,4047
Petrovce nad 49,4189 O O, 5402 O 3, 1389 53,0980Laborcom

Nacina Ves 50,2916 O
1,2706 O 1,4277 52,9899

Spolu; 396, 1695 29,4873 7,7282 O 17,1076 ° 450,4926



2 -
Celková výmera odčlenených poľovných pozemkov je 450, 4926 ha.

Nová výmera poľovného revíru LABOREC Michalovce po odčlenení je nasledovná:

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

2174,0713 ha
41,3927 ha
52,2718ha

227,2685 ha

Celková výmera revíru po odčlenení je 2495, 0043 ha

Hranica revíru v zmenenej časti sa mení nasledovne:

Východiskovým bodom je severovýchodný okraj dielca 570 A. Odtiaľ pokračuje východným
smerom kanálom po katastrálnej hranici medzi k.ú. Lesné a k.ú. Suché pretínajúc štátnu cestu
Suché - Lesné až k sútoku s kanálom Vybúchanec. Tu sa lomí a pokračuje severným smerom
po kanáli Vybúchanec až po sútok s kanálom Duša. Ďalej pokračuje severovýchodným
smerom po kanáli Duša až na kamennú cestu pri osade Ortáš. Tu sa lomí a pokračuje
východným smerom po kamennej ceste severným okrajom osady Ortáš až na železničnú trať (
Michalovce - Strážske ). Tu sa lomí a pokračuje severozápadným smerom po železničnej trati
až po kanál Duša, kde sa lomí a pokračuje severovýchodným smerom po kanáli Duša až na
rozhranie k. Ú. Nacina Ves a Petrovce nad Laborcom. Tu sa 10mÍ a pokračuje východným
smerom po rozhraní k.ú. Nacina Ves a Petrovce nad Laborcom v dÍžke cca 470 m a ďalej po
poľnej ceste a južným okrajom židovského cintorína v dÍžke cca 480 m až na štátnu cestu
Petrovce nad Laborcom - Nacina Ves. Po tejto ceste pokračuje severozápadným smerom až
na začiatok obce Nacina Ves.
Odtiaľ už pokračuje po pôvodnej hranici PR Laborec Michalovce a zvyšná časť opisu hranice
sa nemení, a je totožná s opisom hraníc uvedením v rozhodnutí Lesného úradu Č. 466/1994
zo dňa 12.9.1994, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.10.1994 a rozhodnutia Okresného
úradu v Michalovciach, odboru pozemkového, poľnohospodárskeho a lesného hospodárstva Č.

97/00 1295-ST zo dňa 24.11.1997, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.4.1998.

Odôvodnenie:

Dňa 30.4.2019 bola na tunajší úrad doručená žiadosť Ing. Jaroslava Jevčáka, Petrovce nad
Laborcom 119, Michala Tušima, Lesné 58 a Ing. Michala Štefančíka, Timravy 5, Michalovce
splnomocnených zástupcov dotknutých pozemkov v PR Laborec Michalovce na základe
zhromaždenia vlastníkov dotknutých pozemkov v PR Laborec Michalovce zo dňa 25.4.2019,
o zmenu hraníc PR Laborec Michalovce. K žiadosti bola doložená notárska zápisnica zo
zhromaždenia vlastníkov dotknutých pozemkov zo dňa 25.4.2019 a súhlasné stanovisko
poľovníckeho združenia ( PZ ) Laborec Petrovce nad Laborcom ako užívateľa PR Laborec
Michalovce, so zmenou hraníc poľovného revíru Laborec Michalovce. Tunajší úrad následne
listom č.OU-MI-PLO-20 l 9/008439/1 zo dňa 15.5.2019 vyzval žiadateľov v zmysle § 19 ods.
3 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny

.poriadok ) na doplnenie podania o súhlasné stanovisko vlastníkov spoločného poľovného
revíru Laborec Michalovce v zmysle § 5, § 9 písm. cl, § 10 ods. I a § 2 písm. ul zákona
o poľovníctve a určil lehotu pre doplnenie podania v lehote 30 dní od doručenia výzvy.
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Zároveň rozhodnutím č. OU-MI-PLO-2019/008439/2 zo dňa 15.5.2019 prerušil konanie
v predmetnej veci v zmysle § 29 ods. 1 správneho poriadku. Dňa 21.6.2019 bolo podanie
doplnené elektronicky ( e-mailom) a dňa 26.6.2019 bolo podanie doplnené písomne na
tunajší úrad.
Na základe doplnenia podania tunajší úrad formou verejnej vyhlášky pod Č. OU-MI-PLO-
2019/008439/3 oznámil vlastníkom poľovných pozemkov v katastrálnych územiach v ktorých
sa PR Laborec Michalovce nachádza, začatie konania vo veci zmeny hraníc PR Laborec
Michalovce a nariadil v zmysle §§ 3, 21, 22, 32 a 33 správneho poriadku ústne jednanie na
deň 6.9.2019. Účastníkov konania poučil, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatnit'
najneskôr na ústnom konaní, a na námietky vznesené po tomto ústnom konaní nebude
prihliadané.
Dňa 6.9.2019 sa na ústn om konaní zúčastnili Ing. Jaroslav Jevčák a Ing. Michal Štefančík ako
splnomocnení zástupcovia vlastníkov dotknutých pozemkov v zmysle zhromaždenia zo dňa
25.4.2019 a zároveň ako splnomocnení zástupcovia vlastníkov poľovných pozemkov
spoločného poľovného revíru Laborec Michalovce v zmysle zhromaždenia vlastníkov zo dňa
19.8.2016. Na konaní dňa 6.9.2019 doplnili podanie o dodatok žiadosti- o zmenu hraníc PR
Laborec Michalovce, o dodatok súhlasu PZ Laborec Petrovce nad Laborcom a o súhlas
nadpolovičnej väčšiny vlastníkov dotknutých pozemkov v zmysle dodatku k žiadosti o zmenu
hraníc PR Laborec Michalovce. Zároveň uviedli, že nežiadajú pričlenit' k PR Laborec
Michalovce poľovné pozemky z PR Ondava Moravany z k.Ú. Suché ( 41, 24 ha ).

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 bl 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, OO € bol zaplatený.

Právoplatnosťou tohto rozhodnutia stráca platnost' rozhodnutie Lesného úradu Č. 466/1994 zo
dňa 12.9.1994, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 25.1 0.1994 a rozhodnutie Okresného
úradu v Michalovciach, odboru pozemkového, poľnohospodárskeho a lesného hospodárstva Č.
97/001295-ST zo dňa 24.11.1997, ktoré nadobudlo právoplatno st' dňa 17.4.1998.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podat' odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný
úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor Sama Chalúpku 18, Michalovce. Právoplatné
rozhodnutie je preskúmateľné súdom po "e<1j(l'. íiť . ych opravných prostriedkov.

~~~"~c, L.$ 'lo

O JUDr. Vladimír Jur i č
vedúci odboru

Doručuje sa: 2,4
1. Ing. Jaroslav Jevčák, Petrovce nad Laborcom Ft -,ff 1 Ol
2. Ing. Michal Štefančík, Timravy 5, 07101, Michalovce
3. Michal Tušim, Lesné 58, 071 01
4. PZ Laborec Petrovce nad Laborcom, MUDr. Jozef Seiler, Topolianska 3664, Michalovce
5. Obecné úrady formou verejnej vyhlášky
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