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Podľa rozdeľovníka

• •
Váš list č./zo dňa Naše číslo

OU-DS-PLO-2021/003804-005
Vybavuje

Ing.Maratková
Dunajská Streda

18.1.2021

Vec: Uznanie poľovného revíru "Samostatná bažantnica Vrakúň" - rozhodnutie - žiadosť o
vyveseme

Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor, ako vecne a miestne
príslušný orgán štátnej správy na úseku poľovníctva podľa § 71 ods. 2 zákona Č. 274/2009
Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vám v prílohe zasiela 2 x
Rozhodnutie vo veci Uznania poľovného revíru "Samostatná bažantnica Vrakúň" a zároveň
Vás žiada o vyvesenie na úradnej tabuli po dobu 15 dní a po ukončení vývesnej lehoty
o vrátenie jedného exempláru tohto rozhodnutia s vyznačením doby vyvesenia a zvesenia na
tunajší správny orgán.

S pozdravom

Okresný úrad Dunajská Streda 
pozemkovýa lesný odbor
Korzo Bélu Bartóka 789:3
929 01 Dunajska Streda

-2-

fH 0 ~'l
Ing. Peter Toma
vedúci odboru
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OKRESNÝ
ÚRAD
DUNAJSKÁ STREDA

pozemkový a lesný odbor
Korzo Bélu Bartóka č.789/3, 929 Ol Dunajská Streda

Č.j. OU-DS-PLO-20211003804-004 V Dunajskej Strede, dňa 18.1.2021

ROZHODNUTIE

ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na úseku poľovníctva podľa ust. § 71
ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 274/2009 Z.z o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o poľovníctve"), v súlade s ust. § 46
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny
poriadok') na základe žiadosti vlastníkov poľovných pozemkov navrhovaných na začlenenie do
Samostatnej bažantnice Vrakúň v zastúpení v zmysle splnomocnenia splnomocnencom p.
Petrom Kissom, bytom Vrakúň - Nekyje na Ostrove, Pod záhradami 234/27 (ďalej len
"žiadatel"') zo dňa 15.12.2021 rozhodol takto:

podľa ustanovenia § 7 ods. 2 zákona o poľovníctve

uznáva

súvislé poľovné pozemky o celkovej výmere 2168,6653 ha za poľovný revír

"Samostatná Bažantnica Vrakúň-

~ okres: Dunajská Streda

~ katastrálne územie: Vrakúň, Nekyjena Ostrove, Amadeho Kračany, Mliečany, Lidér
Tejed, Mad, Padáň

~ členenie výmer poľovného revíru "Samostatná bažantnica Vrakúň" podľa skupín
vlastníctva evidovaných v listoch vlastníctva:

Katastrálne Obce Cirkev Fyzické Právnické SPF Lesy SR Spolu
územie osoby osoby š.p. v m'

Vrakúň 406446 31 5529 485 1327 4354084 826216 1298 1 0754900

Nekyje na 190 36686 1 017 17085 1178 187339 6168844 181 9300
Ostrove 8361
Amadeho 2524 O 1663 3883 O O 8070
Kračany
Mliečany O O 154824 46598 23676 O 225098

Lidér Tejed O O 34513 46502 10617 O 91632

Mad 6968 O 6703 19073 21 7373 8 250125

Padáň O O O 177376 O O 177376

Spolu v m2 467116 502868 11217874 6466816 2986243 37992 21686653
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Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia stráca platnost' Rozhodnutie o uznaní
poľovného revíru Vrakúň Okresného úradu v Dunajskej Strede, odboru pozemkového,
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva pod číslom L97/01010-001/9 zo dňa 13.5.1997,
zmenený Rozhodnutím Obvodného lesného úradu v Dunajskej Strede pod číslom
L/2007/002012-00002 zo dňa 3.8.2007.

Vzhľadom k tomu, že v konaní o uznanie poľovného revíru "Samostatná bažantnica
Vrakúň" je viac ako 20 účastníkov konania alebo zúčastnených osôb, toto rozhodnutie sa
doručuje v zmysle § 79 ods. 3 zákona o poľovníctve verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho
poriadku a to vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a súčasne sa
zverejní na úradnej tabuli alebo obvyklým spôsobom v dotknutých obciach Mesto Dunajská
Streda, Obec Vrakúň, Obec KostoIné Kračany, Obec Padáň, Obec Mad a Obec Povoda.

Odôvodnenie

Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor dňa 28.10.2020 obdržal od
Poľovníckeho združenia Vrakúň, so sídlom 930 25 Vrakúň, Pod záhradami č. 262/87, IČO:
34009761 žiadosť o posúdenie Projektu Samostatnej bažantnice Vrakúň (ďalej len Projekt),
vypracovaného odborne spôsobilou osobou Mgr. Jánom Volfom, za účelom uznania poľovného
revíru "Samostatná bažantnica Vrakúň". V zmysle § 7 ods. 4 zákona o poľovníctve okresný
úrad, pozemkový a lesný odbor pred uznaním samostatnej bažantnice alebo schválením uznanej
bažantnice 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. Tunajší správny orgán po preskúmaní vyššie uvedeného Projektu zistil, že vypracovala ho
osoba, ktorá splňa podmienky v zmysle § 7 ods. 7 zákona o poľovníctve a Projekt obsahuje
predpísané záležitosti v zmysle § 3 vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon
o poľovníctve v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový a lesný
odbor na základe § 7 ods. 8 zákona o poľovníctve dňa 6.11.2020 vykonal miestnu ohliadku za
účelom zistenia skutkového stavu na predmetných poľovných pozemkoch. Cieľom predmetnej
ohliadky bolo posúdiť, či navrhnuté pozemky splňajú požiadavky v zmysle § 7 ods. 2 zákona
o poľovníctve. Po posúdení Projektu a na základe preukázaných zistení na miestnej ohliadke
tunajší správny orgán dňa 16.11.2021 oznámil listom pod číslom OU-DS-PLO-2020/023293-
002, že poľovné pozemky, z ktorých má byť samostatná bažantnica uznaná sú súvislé,
nachádzajú sa na nich dostatočné potravinové a vodné zdroje a vytvárajú spolu výnimočne
vhodné podmienky na intenzívny chov bažantej zveri.

Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor obdržal dňa 15.12.2020 žiadosť
vlastníkov poľovných pozemkov navrhovaných na začlenenie do Samostatnej bažantnice Vrakúň
v zastúpení v zmysle splnomocnenia splnomocnencom p. Petrom Kissom, bytom Vrakúň -
Nekyje na Ostrove, Pod záhradami 234/27. Prílohu žiadosti tvorili nasledovné dokumenty:
notárska zápisnica č. N1112/2020 NZ50529/2020 NCR1s51047/2020 zo zhromaždenia
vlastníkov navrhovanej Samostatnej bažantnice Vrakúň, konaného dňa 14.12.2020, verejné
vyhlášky - pozvánky zverejnené v dotknutých obciach, výpis známych vlastníkov poľovných
plôch v obvode PR samostatná bažantnica "Bažantnica Vrakúň" zoradených abecedne - ~ab~ľka:
výpis bez zapracovaného pozemkového spoločenstva - tabuľka, záväzný posudo~ Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správy Dunajská Streda pod číslom S20/28~-2 zo d~a 2.1,1.20~0,
grafická identifikácia poľovných pozemkov (m~povt zákre~ navrhovanY,ch hraníc P?l ovne~o
revíru na katastrálnej mape a na mape polovneho revíru vo formate A3), OpIS hr~ll1C
navrhovaného poľovného revíru, projekt Samostatnej bažantnice Vrakúň, podklad~ prev proj~kt

Samostatná Bažantnica Vrakúň" - CD nosič, členenie výmer PR samostatna bazantmca
"Bažantnica Vrakúň" podľa skupín vlastníctva evidovaných v listoch vlastníctva - tabuľka,
"
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Dňa 6.11.2020 tunajší správny orgán vykonal aj obhliadku navrhovanej hranice
poľovného revíru "Samostatná bažantnica Vrakúň", pričom bolo zistené, že navrhovaná hranica
je zväčša prírodná, v teréne zreteľná, dobre identifikovateľná a totožná hranicou Poľovného
revíru Vrakúň.

Poľovný revír je situovaný v oblasti s chovom malej zveri M III Žitný Ostrov,
chovateľský celok Dunajská Streda, 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 Vrakúň s celkovou výmerou 2168,6653 ha, v poľovnej
oblasti s chovom malej zveri (poľovná oblasť M III Žitný Ostrov) a s určenou hranicou
poľovného revíru (popis hranice je uvedený vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a hranica je
graficky vyznačená na mape, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia), splňa
podmienky § 3 ods. 1, 2, 3, a 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 ajej členenie
podľa skupín vlastníctva, druhu pozemkov, výmery a opis hraníc. Prílohou rozhodnutia je mapa
poľovného revíru vo formáte A3.

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 konania v zmysle § 33 ods. l správneho poriadku, so súvisiacim spisovým
materiálom sa mohli oboznámiť počas úradných hodín správneho orgánu a k predmetnej veci
mohli zaslať svoje vyjadrenia, alebo doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu
jeho zisťovania, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Vyjadrenia a pripomienky správnemu orgánu
do dnešného dňa neboli doručené.

Na základe podania, zistených skutočností a vyjadrení účastníkov konania, po presnom
a úplnom zistení skutočného stavu veci Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor
rozhodol tak ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

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 Dunajská Streda, 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.

~ r_ U '1
Ing. Peter Toma
vedúci odboru

Príloha
Mapa Samostatnej bažantnice Vrakúň vo formáte A3 s vyznačenými hranicami PR
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