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Stručný popis konania: 
 
 
Predmet konania: Odobratie rybárskeho revíru OR Dolnostredské SRZ a pridelenie tohto OR Obci Dolná Streda podľa § 34 zákona č. 139/202 Z. z. 

o rybárstve („Zákon“), teda „zrušenie“ rybárskeho revíru užívaného etablovaným záujmovým združením občanov a vznik 
súkromného revíru obhospodarovaného obcou, resp. podnikateľom. 
 

Predmet posúdenia 
správnym orgánom: 

Splnenie obligatórnych zákonných podmienok obcou a fakultatívna možnosť MŽP vyhovieť žiadosti obce za predpokladu, že:  
 

1. OR Dolnostredské nie je vodným tokom, ale ostatnou vodnou plochou; 
2. OR Dolnostredské nie je chránená rybárska oblasť; 
3. žiadateľ, t.j. obec, je podnikateľom; 
4. OR Dolnostredké bude obcou využívané na podnikanie v osobitnom režime (zriadenie a prevádzka súkromného revíru); 
5. obec, resp. poverená osoba, ktorou vykonáva podnikanie, má odborné vzdelanie so zameraním na chov rýb; 
6. zabezpečenie veterinárneho dohľadu nad podnikaním obce; 
7. obec má vlastnícke alebo nájomné práva k väčšine pozemkov pod vodnou plochou OR Dolnostredské; 
8. orgán ochrany prírody súhlasí s podnikaním na OR Dolnostredské ako súčasti CHVÚ Kráľová; 
9. obec vypracovala a predložila prevádzkový poriadok. 

 
Námietky SRZ a SRZ 
MsO Sereď: 

Nesplnenie podmienok pod bodmi 1., 3., 5., 7. 
Nedostatočné preukázanie splnenia podmienok pri dodržaní ostatných právnych predpisov pod bodmi 4., 6., 8. a 9. 
Neexistencia dôvodu na uprednostnenie práva žiadateľa - obce pred právom doterajšieho užívateľa - SRZ. 
 
 

 
Výsledok úvahy MŽP 
SR v 1. stupni: 

 
Vyhovené žiadosti obce Rozhodnutím z 31.3.2017 č. 2296/2017-4.1 (napadnuté rozkladom) 
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Nesplnenie podmienok 

Nesplnená podmienka Výhrady SRZ a SRZ MsO Sereď MŽP SR v 1. stupni 

Ostatná vodná plocha  
 
§ 34 ods. 1 a § 4 
Zákona 

OR Dolnostredské je vodný tok. 
 
Rozhodnutie OÚ GA z r. 2005 má zásadné vady (nesprávne určenie, čoho sa 
týka – uvedené parc.č. nie sú pod OR Dolnostredské, je nedostatočne 
odôvodnené, nevypriadava sa s námietkou SVP, š.p., že ide o vodný tok), resp. 
je nulitné a nezodpovedá aktuálnemu stavu.   
 
Snažíme sa získať nové dôkazy, že ide o vodný tok.  
 

Rozhodnutie OÚ GA z r. 2005 je postačujúce, 
lebo ho nemožno napadnúť opravnými 
prostriedkami.  
Nevysporiadava sa s námietkou nulity tohto 
rozhodnutia. Nevysporiadava sa s námietkou 
jeho neaktuálnosti. Nečaká na skončenie 
prebiehajúceho konania pred OÚ GA 
o určenie, že ide o vodný tok. 
  

Podnikateľ 
 
§ 34 ods. 1 Zákona a § 
2 ods. 2 ObZ 

Žiadateľ - obec nie je podnikateľ, lebo predložila len živnostenské oprávnenie, 
ale nepreukázala, že na jeho základe podniká. Z verejne dostupných 
dokumentov a informácií je zrejmé, že v čase podania žiadosti obec nepodnikala 
(a zrejme ani dodnes nepodniká). Podľa zákonnej definície a ustálenej 
výkladovej praxe nestačí len držba živnostenského oprávnenia, ale treba na jeho 
základe podnikať, inak nejde o podnikateľa: „podnikateľom je osoba, ktorá 
podniká na základe živnostenského oprávnenia“ (§ 2 ods. 2 písm. b) ObZ). 
  

Postačuje predloženie živnostenského 
oprávnenia.  

Odborné vzdelanie 
 
§ 34 ods. 1 a § 31 ods. 
4 Zákona 

Obec nemá potrebné odborné vzdelanie. 
 
Poverenou osobou obce, ktorá zabezpečuje odborný výkon podnikania 
v rybárstve, nie je a nemôže byť MVDr. Radovan Bozalka, lebo ten bol poverený 
RVPS GA výkonom veterinárneho dohľadu nad podnikaním obce. Išlo by 
o konflikt záujmov a zmarenie zákonného účelu úradného dohľadu nad 
podnikateľom pre účely ochrany zdravia.     

Obec preukázala odborné vzdelanie, lebo 
MVDr. Bozalka bol poverený (opomína, že bol 
poverený veterinárnym dohľadom nad 
podnikateľom podľa § 34 ods. 3 písm. e) 
Zákona).  
Opomína konflikt záujmov a zmarenie účelu 
dohľadu. 
 

Pozemky 
 
§ 34 ods. 3 písm. d) a 
§ 4 Zákona 

Obec nemá vlastnícke, ani nájomné práva k pozemkom pod vodnou plochou. 
 
Obec má len cca ¼-vý spoluvlastnícky podiel na jednom z pozemkov, ktorý 
sčasti je a sčasti nie je pod vodnou plochou. Obec ani MŽP SR nemôže určiť, že 
časť pozemku prislúchajúca obci je práve pod vodnou plochou. 
 
„Nájomné zmluvy“ predložené obcou sú absolútne neplatné, a to z viacerých 
dôvodov, najmä preto, lebo ich predmetom majú byť len spoluvlastnícke podiely, 
avšak tie nie sú vecou spôsobilou byť predmetom nájmu. Na absolútnu 
neplatnosť je povinný prihliadať aj správny orgán, lebo o.i. pôsobí od počiatku a 
proti všetkým. (Bližšie viď rozklad a žaloba) 

Obec má práva k 50,34% pozemkov, a tak 
splnila zákonnú podmienku. 
Nevysporiadava sa s námietkou 
spoluvlastníctva c/a vlastníctva. Mýli si 
absolútnu neplatnosť s relatívnou 
neplatnosťou. 
Nevysporiadava sa s námietkami 
podloženými súdnymi rozhodnutiami 
a odbornými komentármi a ani nečaká na 
rozhodnutie súdu v danej veci.  
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Nedostatočné preukázanie splnenia podmienok pri dodržaní ostatných právnych predpisov 

Otázne splnenie 
podmienky 

Výhrady SRZ a SRZ MsO Sereď MŽP v 1. stupni 

Účel Zákona 
a podnikanie obce 
 
§ 34 ods. 1 Zákona 

Obec môže podnikať, len ak je to v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov 
obce a rozvoja obce (viď § 4 ods. 3 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení). 
Obec nepreukázala splnenie týchto podmienok.  
Rozhodnutia správnych orgánov podľa jedného zákona nemôžu kreovať 
porušenie iného zákona. Preto je potrebné preukázanie splnenia podmienok 
podľa § 4 zákona o obecnom zriadení obcou.   
 

Nevysporiadava sa.  
 
Nečaká na rozhodnutie prokurátora v konaní 
Pd 33/17/2202-4. 
 

Veterinárny dohľad 
 
§ 34 ods. 3 písm. e) 
Zákona 

Osoba, vykonávajúca veterinárny ohľad nad obcou, musí byť osobou nezávislou 
od obce. Osobou, ktorá obec kontroluje a dohliada na ňu. A nie osobou, 
prostredníctvom ktorej obec vykonáva podnikateľskú činnosť.  
Požiadavka odbornosti žiadateľa a požiadavka na ustanovenie veterinárneho 
dohľadu nad žiadateľom sú dve rôzne podmienky. Nemôže k ich splneniu dôjsť 
poverením jednej a tej istej osoby.  
 
Rozhodnutie MŽP SR v 1. stupni naznačuje, že v súčasnosti ustanovený 
veterinárny dozor MVDr. Bozalka nie je nezávislý na obci, čo ohrozuje 
objektívnosť jeho dohľadu nad podnikaním obce.  
 

Nevysporiadava sa. 

Ochrana CHVÚ 
Kráľová 
 
§ 34 ods. 4 Zákona 

Súhlas OÚ TT vydaný po podaní žiadosti obce, do 24 hodín, bez posúdenia 
konkrétnych činností plánovaných v území a jeho okolí, s opomenutím, že SRZ 
má zákonné povinnosti na ochranu zložiek ŽP, ktoré ale obec nemá, je 
nedostatočný.  
 

Súhlas OÚ TT postačuje. 
 
  

Prevádzkový poriadok 
 
§ 34 ods. 3 písm. f) 
Zákona 

Čiastočne opravený obcou po výhradách SRZ. Jeho súčasťou je VZN obce 
1/2016, ktoré je predmetom preskúmania prokuratúrou pre jeho nezákonnosť, 
lebo určité činnosti (napr. vjazd autom) povoľuje len vybraným osobám alebo so 
súhlasom obce, čo môže viesť k diskriminácii a korupcii. Neobsahuje žiadne 
záruky na ochranu ŽP v CHVÚ Králová. 
 
Ak má byť prevádzkový poriadok podľa Zákona predložený MŽP SR, nemalo by 
ísť len o formálny úkon, ale o dokument preukazujúci zachovanie ústavnosti 
a zákonnosti plánovaného podnikania, a treba ho posudzovať aj touto optikou.    

Nevysporiadava sa.  
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Neexistencia dôvodu na uprednostnenie práva žiadateľa - obce pred právom doterajšieho užívateľa - SRZ 

MŽP SR v 1. stupni neprijal svoju zákonnú kompetenciu, neuplatnil test proporcionality, a neodôvodnil, prečo dáva prednosť (pseudo)právu žiadateľa na 

pridelenie OR Dolnostredské do osobitného režimu podnikania pred doterajším právom SRZ a SRZ MsO Sereď na jeho užívanie o obhospodarovanie.  

Bližšie viď rozklad. 


