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VIA LEGE, s.r.o. 
advokátska kancelária/law firm 

 
Adresa/Address: Veterná 1093, 925 53 Pata, Slovensko, IČO/ID No.: 36 866 415, IČ DPH/ID VAT: SK2022948741, zapísaná v 

Obchodnom registri Okresného súdu Trnava/registered with the Commercial Register of District Court Trnava/  
Oddiel/ Section: Sro, Vložka č./ Insert No.: 24890/T 

Tel.: 0903/203 037 
E-mail: cambalikova@vialege.sk 

 
 
Krajský súd v Bratislave 
Záhradnícka 10 
81366 Bratislava 

 
Sp.zn.: 
 
 

V Pate 28.03.2018 
 
 
VEC: Správna žaloba (podľa § 6 ods. 2 písm. a) SSP) a návrh na priznanie odkladného účinku 

vo veci 
 
žalobcu v 1. rade: Slovenský rybársky zväz, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina, IČO: 00 

178 209  
 
žalobcu v 2. rade: Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Sereď, Čepenská 

2533, 926 01 Sereď, IČO: 36 087 793  

právne zastúpení: VIA LEGE, s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom 
Veterná 1093, 925 53 Pata, IČO: 36 866 415, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 24890/T, 
konajúca prostredníctvom JUDr. Moniky Čambálikovej, advokátky 
a konateľky, tel. č.: 0903/20 30 37, E-mail: cambalikova@vialege.sk   

proti 
 
žalovanému   Ministerstvo životného prostredia SR, IČO: 42 181 810, Nám. Ľ. 

Štúra 1, 812 35 Bratislava, resp. minister životného prostredia (ďalej len 
„MŽP“ alebo „žalovaný“) 

 
 
o zrušenie Rozhodnutia ministra životného prostredia zo dňa 15.03.2018 č. 2913/2018-9.2 (1/2018 
– rozkl.) a o zrušenie jemu predchádzajúceho skôr vydaného Rozhodnutia MŽP, odboru štátnej 
vodnej správy a rybárstva zo dňa 23.11.2017 č. 8490/2017-4.1 z dôvodu ich nezákonnosti (a na 
vrátenie veci na ďalšie konanie MŽP) 
 
 
 Účastníci: Obec Dolná Streda, 925 63 Dolná Streda 650, IČO: 00611638; a 
 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, IČO: 36 

022 047, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica (?)  
 
 
 
Súdny poplatok bude uhradený na výzvu súdu. 
 
 
Prílohy a listinné dôkazy (viď zoznam na konci tejto žaloby) 
  

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudy/Okresny-sud-Galanta/SudDetail.aspx
mailto:cambalikova@vialege.sk
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Vážený súd, 

1  Zhrnutie návrhov  

1.1 Žalobcovia týmto podávajú všeobecnú správnu žalobu (podľa § 6 ods. 2 písm. a), § 61 a § 177 

a nasl. SSP), ktorou sa domáhajú zrušenia Rozhodnutia ministra životného prostredia č. 2913/2018-9.2 

(1/2018-rozkl.) zo dňa 15.03.2018, ktoré im bolo doručené dňa 19.3.2018, ktorým minister zamietol ich 

rozklad a potvrdil Rozhodnutie MŽP SR, odboru štátnej vodnej správy a rybárstva č. 8490/2017-4.1 zo 

dňa 23.11.2017, ktorým MŽP odobralo žalobcom výkon rybárskeho práva v rybárskom revíre č. 2-

1550-1-1 OR Dolnostredské, vyradilo OR Dolnostredské z rybárskych revírov a pridelilo OR 

Dolnostredské Obci Dolná Streda na účely podnikania v osobitnom režime (ďalej obe vyššie uvedené 

spolu len ako „Rozhodnutia“).   

1.2 Žalobcovia sa domáhajú zrušenia oboch Rozhodnutí v celom ich rozsahu, vo všetkých ich 

výrokoch, a to s poukazom na § 191 ods. 1 písm. c) až f) SSP, lebo Rozhodnutia sú nezákonné, 

vychádzajú z nesprávneho právneho posúdenia veci, v niektorých bodoch sú nepreskúmateľné pre 

nezrozumiteľnosť a nedostatok dôvodov, zistenie skutkového stavu orgánom verejnej správy bolo 

nedostačujúce na riadne posúdenie veci a skutkový stav ako základ Rozhodnutí nemá oporu 

v administratívnom spise.  

Navyše žalobcovia namietajú aj protiústavnosť zákonných ustanovení, na základe ktorých 

bolo vydané Rozhodnutie. 

Žalobcovia trvajú na tom, že neboli splnené zákonné podmienky na vydanie Rozhodnutí, lebo 

neboli splnené zákonné podmienky a predpoklady v zmysle § 34 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve, 

aby mohlo dôjsť k vyradeniu OR Dolnostredské z rybárskych revírov, jeho odobratie žalobcom 

a pridelenie účastníkovi Obci Dolná Streda.  

Žalovaný nesprávne zistil skutkový stav, nesprávne vyhodnotil rozhodujúce právne otázky, 

nevyčkal na ukončenie prebiehajúcich súdnych a administratívnych konaní o predbežných otázkach, 

nevysporiadal sa s argumentmi a dôkazmi žalobcov a bez relevantného právneho dôvodu neposkytol 

ochranu existujúcim právam žalobcov, ale vyhovel žiadosti účastníka Obci Dolná Streda, hoci nemala 

právny nárok na to, aby jej bolo žalovaným vyhovené.  

 

1.3 Žalobcovia navrhujú, aby súd priznal tejto správnej žalobe odkladný účinok. Pre priznanie 

odkladného účinku sú splnené všetky zákonné podmienky a predpoklady ustanovené § 185 písm. a) 

SSP.  

 Žalobcovia, ako doterajší oprávnení užívatelia a obhospodarovatelia OR Dolnostredské, do 

starostlivosti oň a povinného zarybnenia investovali značné finančné prostriedky (rádovo státisíce eur) 

a nespočetné hodiny dobrovoľníckej práce svojich členov. Žalobcovia OR Dolnostredské 

zrevitalizovali do dnešnej atraktívnej podoby z odpadovej stoky. Starali sa oň od jeho vzniku, teda viac 

ako 30 rokov, povinne ho zarybňovali na svoje náklady rybou osádkou, zabezpečovali veterinárny 

dohľad, čistili ho, upravovali prístupové cesty k nemu a pod. Po celý čas riadne plnili všetky svoje 

povinnosti, pri poklese hladiny v dôsledku vypustenia VN Kráľová či poklesu Váhu, zachraňovali ryby. 

 Žalobcovia mali právo na OR Dolnostredské vykonávať rybárske právo, aj vo vzťahu k nemu 

vydávať povolenia na rybolov za odplatu a pravidelne na OR Dolnostredské usporadúvali veľké 

rybárske preteky, o ktoré bol vždy enormný záujem.  

 Nad žalobcami pritom vykonávali dohľad príslušné orgány štátnej správy, vrátane žalovaného, 

a to v zmysle a za účelom plnenia zákonných ustanovení. 

Na základe Rozhodnutí majú teraz žalobcovia a ich členovia stratiť právo užívania 

a obhospodarovania OR Dolnostredské, a to bez nároku na akúkoľvek náhradu či kompenzáciu aspoň 

za (zo zákona) povinné investície doň.  

Napádané Rozhodnutia majú zbaviť žalobcov ich doterajších práv, ktoré im patrili a ktoré 

riadne vykonávali viac ako 30 rokov a ktoré boli spojené aj s povinnosťami a to aj povinnými 

investíciami, čo zásadným spôsobom poškodí žalobcov a ich členov a spôsobí im značné majetkové 

škody a ktoré Rozhodnutia: 
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(i) sú vydané na základe zákonného ustanovenia, ktoré (pravdepodobne) nie je v súlade 

s Ústavou SR (viď bod 3 tejto žaloby),  

(ii) pre ktorých vydanie preukázateľne a jednoznačne neboli splnené všetky zákonné 

podmienky (viď bod 4 tejto žaloby),  

(iii) nerešpektujú závery znaleckého posudku ani faktické merania, ale vychádzajú 

z „prezumpcie“ správnosti viac ako 12-ročného rozhodnutia so závažnými právnymi aj 

faktickými vadami, ktorého nulitu žalobcovia namietali (viď bod 5 žaloby),  

(iv) boli vydané v čase, kedy neboli ukončené súdne a administratívne konania 

o predbežných otázkach pred príslušnými orgánmi a súdom, pričom žalovaný v 

Rozhodnutiach neodôvodnil dostatočne svoje právne závery o týchto otázkach (viď 

bod 5 a 6 žaloby), 

(v) prekračujú hranice voľnej správnej úvahy a sú nedostatočne odôvodnené, kedy 

dokonca popierajú skoršie stanoviská žalovaného v tej istej veci (viď bod 6 a 7 

žaloby), 

(vi) umožňujú vznik závažnej ujmy na životnom prostredí i Chránenom vtáčom území 

Kráľová (viď bod 8 žaloby).     

Účastník Obec Dolná Streda pritom nemala a nemá právny nárok na to, aby bolo jej žiadosti 

o pridelenie OR Dolnostredské vyhovené, resp. aby boli Rozhodnutia v jej prospech vydané, a to ani 

keby splnila všetky zákonné podmienky (čo navyše nesplnila). Pozastavenie účinkov Rozhodnutí preto 

nemôže Obci Dolná Streda ani inej osobe spôsobiť žiadnu škodu ani ujmu.  

Pozastavenie účinkov Rozhodnutí umožní pokračovanie viac ako 30-ročného 

zákonného stavu, kedy OR Dolnostredské riadne obhospodarovali a užívali žalobcovia, 

zamedzí nateraz vzniku nenapraviteľnej finančnej škody na strane žalobcov, a nateraz zamedzí 

aj riziku závažnej ujmy na životnom prostredí, lebo OR Dolnostredské s viac ako 16,65 ha 

nebude vydané napospas osobám bez príslušnej skúsenosti a kompetentnosti v starostlivosti 

o genofond rýb a ochranu vôd, na nekonkretizovaný podnikateľský zámer, ktorý potenciálne 

môže ohrozovať aj Chránené vtáčie územie Kráľová.  

Priznanie odkladného účinku je v súlade s verejným záujmom, kedy bude poskytnutá 

ochrana doterajšiemu osvedčenému pokojnému a zákonnému stavu.   

Priznanie odkladného účinku a pozastavenie účinkov Rozhodnutí odôvodňuje najmä právom 

najprísnejšie chránený záujem – potreba ochrany ľudského zdravia. Ohrozenie zdravia 

obyvateľstva je dané tým, že Rozhodnutia nezákonne eliminujú zákonom predpokladanú 

dvojstupňovú kontrolu zdravia rýb v lovnom OR Dolnostredské na jednostupňovú kontrolu, kedy 

Rozhodnutia nezákonne umožnili účastníkovi Obci Dolná Streda, aby tá istá jedna fyzická osoba bola 

aj odborným garantom (zodpovedným zástupcom) podnikateľskej činnosti obce (a teda kontrolou 

zvnútra, t.j. v prvom stupni kontroly) a aj vykonávala štátny veterinárny dohľad nad podnikaním obce 

(teda bola kontrolou zvonka a tak druhým stupňom kontroly). Bližšie viď bod 4.2 tejto žaloby. 

Preto navrhujeme, aby súd priznal tejto žalobe odkladný účinok.    

2. Úvod do problematiky veci  

 

2.1 Žalobcovia sú (záujmové) občianske združenie a jeho organizačná zložka – miestna 

organizácia, obe s plnou právnou subjektivitou. Sú jedno z najstarších občianskych združení v SR 

s vyše 100 000-vou členskou základňou (z toho žalobca v 2. rade má takmer 2 000 členov), kedy 

združujú osoby so záujmom o rybárstvo, starostlivosť o životné prostredie, ochranu vôd a genofondu 

rýb. Vďaka početnej členskej základni, dlhodobému pôsobeniu, rozvinutým štruktúram majú 

žalobcovia odborné kapacity ako aj dostatočné technické zázemie na plnenie svojich úloh na 

profesionálnej úrovni.  
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Vo vzťahu k OR Dolnostredské: žalobcovia mali toto odstavné rameno v obhospodarovaní 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi od jeho vzniku vzdutím vôd v prirodzenom koryte Váhu pri 

výstavbe Vodnej nádrže Kráľová v rokoch 1980 až 1985 až do právoplatnosti Rozhodnutí. OR 

Dolnostredské vytvorili do dnešnej atraktívnej podoby práve žalobcovia. Vzniklo totiž v miestach 

skládky tuhých odpadov z okolitých závodov (ako Niklová huť Sereď, Novoplat, Porobetón a iné) 

a vývod do neho mala aj ČOV. Od jeho vzniku však žalobcovia OR Dolnostredské revitalizovali 

pravidelnými a sústavnými brigádami svojich členov, ale aj platenými službami licencovaných 

subjektov na spracovávanie odpadu, až do dnešnej atraktívnej podoby. Žalobcovia dlhé roky čistili 

dané územie od odpadov, robili terénne úpravy pre záchranu rýb, starali sa o dreviny a porasty 

v danej lokalite, spevňovali brehy a zarybňovali tento revír, kedy investície do zarybnenia boli viac ako 

30 000,- Eur ročne, na čistenie od odpadov, na údržbu prístupových ciest k OR Dolnostredské, 

údržbu, úpravu a výsadbu drevín a krovín investovali tiež tisícky eur ročne, nehovoriac 

o dobrovoľníckej práci členov žalobcov.   

V zmysle zákona bol a je výkon rybárskeho práva žalobcov spojený nielen s právami na 

rybolov, ale najmä s povinnosťami na úseku ochrany životného prostredia a zarybňovania, kedy 

napríklad podľa § 6 zákona o rybárstve sú žalobcovia povinní zarybňovať rybársky revír podľa 

zarybňovacieho plánu, ktorý schvaľuje MŽP, čo aj žalobcovia na svoje náklady riadne desaťročia vo 

vzťahu k OR Dolnostredské robili (a sú pripravení robiť aj naďalej)1.   

 

2.2 Účastník Obec Dolná Streda je samosprávnou územnou jednotkou (obcou) v SR, ktorá má 

1 475 obyvateľov.  

 Od 11.10.2016 jej bolo na jej žiadosť vydané živnostenské oprávnenie na „poskytovanie 

služieb v rybárstve“, maloobchod a veľkoobchod. Podnikateľskú činnosť však obec nevykonáva (ako 

to vyplýva i zo zverejnených správ o hospodárení obce a jej rozpočtu).  

 Dňa 20.10.2016 (9 dní po získaní živnostenského oprávnenia) požiadala Obec Dolná Streda 

o pridelenie OR Dolnostredské jej do osobitného režimu podnikania. 

 Obec pritom neprezentovala žiaden konkrétny podnikateľský zámer, plán rozvoja, krytý 

rozpočtovými prostriedkami či personálnymi kapacitami ani iným potrebným zázemím, vo vzťahu k OR 

Dolnostredské, ani neuviedla, ako chce zabezpečovať starostlivosť oň a ochranu životného prostredia 

danej lokality, ktorá je navyše súčasťou Chráneného vtáčieho územia Kráľová.    

 

2.3  Podľa zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve: patrí výkon rybárskeho práva štátu (§ 4 ods. 2)2 

a štát ho na vodných tokoch prideľuje žalobcovi v 1. rade (§ 4 ods. 3 prvá veta)3. Rybárske právo4 je 

spojené s radom povinností na úseku ochrany rýb, ako sú stanovené zákonom o rybárstve, na ktorých 

plnenie dohliadajú orgány štátnej správy, najmä MŽP.  

  

                                                           
1 Účastník Obec Dolná Streda v správnom konaní sústavne omieľal, že v roku 2012 bola žalobcovi v 2. rade 
udelená pokuta 700,- Eur za správny delikt na úseku ochrany prírody a krajiny. Zabúda ale dodať, že išlo o jediné 
porušenie zo strany žalobcov pri vyše 30 ročnej starostlivosti o OR Dolnostredské a že išlo len o administratívne 
pochybenie, ale nie faktické porušenie povinností vecnej povahy.  
2 Podľa dôvodovej správy k zákonu o rybárstve: „Zásada, že rybárske právo patrí štátu vychádza z čl. 4 Ústavy 
Slovenskej republiky, podľa ktorého podzemné vody a vodné toky sú vo vlastníctve štátu. Ide o primárne zdroje 
všetkých existujúcich vodných plôch, v ktorých žijú prirodzene ryby ako ich nedeliteľná súčasť. V dôsledku toho je 
to štát, ktorý spolu s vlastníctvom vôd preberá zodpovednosť za ochranu, chov a lov rýb. Táto zodpovednosť je 
zároveň právom, ktorého nositeľom je štát a ako taký má možnosť s týmto právom disponovať. Základným 
administratívnym článkom, ktorému štát zveruje dispozíciu s rybárskym právom je ministerstvo.“ 
3 Podľa dôvodovej správy k zákonu o rybárstve: „S prihliadnutím k značnému počtu rybochovných zariadení, 
v ktorých sa produkuje dostatočný počet vhodných rybích násad určených na zarybňovanie rybárskych revírov, 
početnej členskej základni (110 000), vysokej odbornosti a skúsenostiam zamestnancov, dostatočnej materiálnej 
základni ministerstvo pridelí výkon rybárskeho práva na vodných tokoch Slovenskému rybárskemu zväzu.“ 
4 „Rybárske právo je oprávnenie chrániť, chovať a loviť ryby vo vodách určených ako rybárske revíry a ulovené 
ryby si privlastňovať, ako aj oprávnenie užívať na to v nevyhnutnej miere pobrežné pozemky“ (§ 4 ods. 1 zákona 
o rybárstve) 
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2.4 Podľa § 4 ods. 8 a 9 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve: Ak ide o ostatnú vodnú plochu (a 

nie vodný tok), pridelí MŽP výkon rybárskeho práva na základe jej žiadosti fyzickej alebo právnickej 

osobe vlastniacej alebo s nájomným pomerom k väčšine pozemkov pod danou vodnou plochou, avšak 

len za predpokladu, že okrem iného predloží dohodu o finančnom vyrovnaní s doterajším užívateľom.  

 Predmetné zákonné ustanovenie reflektuje fakt, že doterajší užívateľ musel okrem iného aj 

zarybňovať danú vodnú plochu a to s poukazom na § 6 zákona o rybárstve, a starať sa o túto vodu, 

vrátane veterinárneho dohľadu a riešenia každého ohrozenia vody či rýb, a to na svoje náklady. 

Keďže doterajší užívateľ bol zákonom nútený investovať svoje finančné prostriedky, resp. svoj majetok 

(svoje vlastníctvo) do vodnej plochy, ku ktorej mu má byť odobraté užívacie právo a pridelené inému, 

musí mať - s ohľadom na ústavné právo ochrany vlastníctva a rovnosť zaobchádzania - nárok na 

náhradu za tieto investície voči novému užívateľovi, ktorý bude z týchto investícií (spravidla 

neoddeliteľných od vodnej plochy) profitovať.  

 

2.5 Avšak ustanovenie § 34 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve umožňuje, aby MŽP vyradilo 

rybársky revír a pridelilo ostatnú vodnú plochu podnikateľovi na tzv. podnikanie v osobitnom režime, 

kedy ide de facto o vytvorenie súkromného revíru („poskytovanie možnosti iným osobám za odplatu 

loviť ryby a ulovené ryby si ponechať podľa prevádzkového poriadku podnikateľa“), a to bez náhrady 

pre doterajšieho užívateľa, kedy sa navyše neuplatňujú ustanovenia § 5 až 17 a § 21 až 30 zákona 

o rybárstve (povinnosti na úseku ochrany a štátny dohľad) a teda uplatňuje sa znížená miera ochrany 

rýb aj životného prostredia.  

 Je paradoxné, že podnikateľ usilujúci o podnikanie v osobitnom režime, nie je povinný 

predložiť dohodu o finančnom vyrovnaní s doterajším užívateľom.  

 

2.6 Podľa § 34 ods. 1 zákona o rybárstve: „Z rybárskych revírov na ostatných vodných plochách 

môže ministerstvo (pozn.: MŽP) na základe žiadosti vyradiť ostatnú vodnú plochu a prideliť ju do 

užívania podnikateľovi24)5 na účely podnikania v osobitnom režime; tento podnikateľ musí preukázať 

odborné vzdelanie podľa § 31 ods. 46; také pridelenie nie je možné, ak je ostatná vodná plocha 

vyhlásená za chránenú rybársku oblasť.“  

Podľa § 34 ods. 3 zákona o rybárstve: „Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať: 

a) meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba, 

alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba;  

b) preukázanie odborného vzdelania žiadateľa so zameraním na chov rýb alebo ním 

poverenej osoby,  

c) identifikačné údaje o vodnej ploche,  

d) výpis z listu vlastníctva podľa § 4 ods. 8 písm. a) alebo výpis z listu vlastníctva a nájomnú 

zmluvu podľa § 4 ods. 8 písm. b),  

e) potvrdenie o zabezpečení veterinárneho dohľadu,  

f) prevádzkový poriadok. 

 

Podľa § 34 ods. 4 zákona o rybárstve: „Ak sa ostatná vodná plocha nachádza v chránenom 

území alebo v jeho ochrannom pásme,25) musí žiadateľ k žiadosti doložiť súhlas príslušného orgánu 

ochrany prírody, či je možné ostatnú vodnú plochu využívať na podnikanie, alebo iba ako rybársky 

revír.“ 

  

Podľa dôvodovej správy k § 34 zákona o rybárstve: „Zákon reaguje na nové aspekty rybárstva 

v podmienkach trhového hospodárstva. Týmto ustanovením umožňuje podnikateľské aktivity na 

ostatných vodných plochách (nie vodných tokoch) chovom a lovom rýb podľa prevádzkového poriadku 

podnikateľa. Pôjde o tzv. komerčný rybolov v rámci agroturistiky, ale aj iných aktivít, pri ktorom umožní 

                                                           
5 Obsahuje odkaz v poznámke pod čiarou: „§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.“ 
6 „Odborným vzdelaním sa rozumie absolvovanie poľnohospodárskej vysokej školy študijného odboru 

zootechnického, univerzity veterinárskeho lekárstva, strednej poľnohospodárskej školy odboru rybárskeho alebo 
zootechnického, alebo poľnohospodárskeho odborného učilišťa odboru rybárskeho.“ 
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podnikateľ záujemcom lov rýb v ním užívanej vode. Takéto vody vyradí ministerstvo z oficiálnej 

evidencie rybárskych revírov a pridelí ju do užívania podnikateľovi. Nepôjde o výkon rybárskeho 

práva, ale o typickú podnikateľskú činnosť upravenú obchodným zákonníkom, živnostenským 

zákonom a pod.  Vzhľadom na charakter podnikania sa priamo zákonom umožňuje takémuto 

podnikateľovi podnikať v osobitnom režime, ktorý spočíva v tom, že ustanovenia tohto zákona 

týkajúce sa výkonu rybárskeho práva sa na neho nevzťahujú.  Ide napr. o režim lovu rýb v rybárskych 

revíroch, ochrana rýb. Kvalifikovanými predpokladmi takéhoto podnikania budú zákonom predpísaná 

žiadosť a osoba hospodára so vzdelaním na chov rýb. Takým môže byť samotný podnikateľ, alebo 

ním poverená osoba. Vyššia úroveň požadovaného vzdelania takejto osoby od vzdelania rybárskeho 

hospodára je daná tým, že podnikateľ nemusí mať žiadne odborné vzdelanie, ani potrebné skúsenosti 

s chovom a lovom rýb, v dôsledku čoho by mohli na rybách i vode vzniknúť závažné škody. Súčasťou 

žiadosti musia byť aj identifikačné údaje o vodnej ploche, doklady podnikateľa, preukazujúce jeho 

vlastníctvo alebo nájom a prevádzkový poriadok podnikateľa upravujúci zásady lovu rýb a povinnosti 

loviaceho.“ 

 

3 Otázka protiústavnosti § 34 zákona o rybárstve  

(na základe ktorého boli vydané napádané Rozhodnutia)  

 

3.1 Podľa zákona o rybárstve, ak chce fyzická alebo právnická osoba – nepodnikateľ vykonávať 

rybárske právo, spojené so zákonnými povinnosťami na úseku ochrany životného prostredia, musí sa 

finančne vyrovnať s doterajším užívateľom ostatnej vodnej plochy (§ 4 ods. 9 zákona o rybárstve). Ak 

chce ale podnikateľ podnikať v oblasti rybolovu, a to bez toho, aby bol viazaný zákonnými 

povinnosťami na úseku ochrany životného prostredia, nemusí sa finančne vyrovnať s doterajším 

užívateľom vody (§ 34 zákona o rybárstve). Kým ten, kto sa musí finančne vyrovnať s doterajším 

užívateľom, musí aj pokračovať v povinnom zarybňovaní; podnikateľ, ktorý sa nemusí finančne 

vyrovnať s doterajším užívateľom, nemusí ani pokračovať v povinnom zarybňovaní.  

Podnikateľovi v zásade nič nebráni profitovať zo zarybnenia a investícií vykonaných 

predchádzajúcim užívateľom (spravidla občianskym združením – žalobcom v 1. rade), vydrancovať 

túto vodu, ďalej ju nezarybňovať a následne ju „opustiť“, t.j. ponechať znova „voľnú“ na pridelenie 

žalobcovi, ktorý ju bude opäť povinný na svoje náklady zarybniť a zrevitalizovať (a postup sa môže 

opakovať).      

Takže kým doterajší užívateľ ostatnej vodnej plochy sa musel starať o ostatnú vodnú plochu, 

na svoje náklady, vrátane povinných investícií do zarybnenia tejto vodnej plochy (napr. § 6 zákona 

o rybárstve), podnikateľ, ktorému má byť táto voda pridelená, tak už robiť nemusí a nikto nie je 

povinný (ani štát, ani podnikateľ) odškodniť doterajšieho užívateľa, resp. poskytnúť mu náhradu aspoň 

za (zo zákona) povinné investície.  

3.2 Protiústavnosť vidíme najmä v tom, že § 34 zákona o rybárstve umožňuje: 

 

(i) porušenie ústavnej ochrany vlastníckeho práva doterajšieho užívateľa (žalobcov), 

ktorý bol zo zákona povinný investovať svoj majetok do ostatnej vodnej plochy, ale 

nemá nárok na vrátenie týchto jeho investícií (resp. nemá nárok aspoň na primeranú 

náhradu za ne) po odňatí tejto vodnej plochy, pričom k jej odňatiu môže dôjsť aj bez 

toho, aby doterajší užívateľ porušil akúkoľvek svoju povinnosť; 

(ii) nerovnaké zaobchádzanie s vlastníkmi (či nájomcami) pozemkov pod ostatnou 

vodnou plochou, kedy iba podnikatelia nie sú povinní sa finančne vysporiadať 

s doterajším užívateľom, a to paradoxne napriek tomu, že nie sú ani viazaní 

povinnosťami na úseku ochrany životného prostredia; 

(iii) poškodenie životného prostredia, nespravodlivosť a nedodržanie legitímnych 

očakávaní, kedy podnikateľovi nič nebráni vydrancovať zarybnenie realizované na 

náklady predchádzajúceho užívateľa, vodu opustiť, a prípadne opäť nechať SRZ, 
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nech ju zrevitalizuje a zarybní a opäť požiadať MŽP o pridelenie tejto vody do 

osobitného režimu podnikania.  

         

3.3 Naše bližšie zdôvodnenie protiústavnosti § 34 zákona o rybárstve viď príloha č. 1.  

 

3.4 Považujeme za protiústavné a poškodzujúce práva a záujmy žalobcov, že ako užívatelia OR 

Dolnostredské boli zo zákona povinní na investície doň, viac ako 30 rokov doň v dobrej viere 

investovali a teraz majú o všetky svoje investície prísť bez akejkoľvek kompenzácie či náhrady.   

 

3.5 Ak sa tunajší súd stotožní, aspoň sčasti, s naším názorom, že ustanovenie § 34 ods. 1 až 3 a 

§ 39 ods. 1 písm. e) zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve nie je v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 4, čl. 12 ods. 

1, čl. 20 ods. 1, čl. 44 a čl. 55 Ústavy SR, navrhujeme, aby tunajší súd (priznal odkladný účinok 

tejto žalobe a potom) postupoval podľa § 100 ods. 1 písm. b) SSP, a teda toto konanie prerušil 

a dal návrh na začatie konania na Ústavný súd SR podľa osobitného predpisu. Tým pádom by 

súd v prípade, že by tejto žalobe priznal odkladný účinok, nemusel rozhodnúť o tejto správnej žalobe 

do 6 mesiacov, lebo lehoty počas prerušenia neplynú.  

 

4 Nesplnenie zákonných podmienok na vydanie Rozhodnutí 

 

4.1   Rozhodnutia by bolo možné zákonne vydať, len ak by (okrem iného) bol účastník Obec Dolná 
Streda „podnikateľom“ (viď § 34 ods. 1 zákona o rybárstve), a to - s poukazom na poznámku pod čiarou 
v zákone o rybárstve - podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka. Podľa § 2 ods. 2 Obchodného 
zákonníka: „Podnikateľom podľa tohto zákona je: a) osoba zapísaná v obchodnom registri, b) osoba, 
ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia ....“  

 Osoba zapísaná v obchodnom registri, je podnikateľom bez ďalšieho. Avšak ak osoba nie je 
zapísaná v obchodnom registri, ale len v živnostenskom registri, resp. disponuje živnostenským 
oprávnením, musí na jeho základe aj podnikať. Inak nie je podnikateľom.7  

Podnikateľskou činnosťou (na základe živnostenského oprávnenia) pritom zákon rozumie 
sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za 
účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom (viď zákon 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní). 

Účastník Obec Dolná Streda predložil žalovanému v správnom konaní na preukázanie 
skutočnosti, že je podnikateľ, len osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Žalovaný ako správny 
orgán neskúmal, či obec podniká a teda nemohol správne vyhodnotiť, či je alebo nie je podnikateľom 
v zmysle zákonnej definície.  

Na základe verejne dostupných dokumentov a skutočností, ako napr. vznik oprávnenia podnikať 
dňa 11.10.2016 a podanie žiadosti na MŽP o 9 dní na to, povinne zverejňované zmluvy a ostatné 
dokumenty obce, je zrejmé, že obec v čase podania žiadosti nepodnikala; a ani ku dňu vydania 
Rozhodnutí nepodnikala. 

To, či žiadateľ (účastník Obec Dolná Streda) je podnikateľom, bolo v správnom konaní 
predchádzajúcom Rozhodnutiam predbežnou otázkou, keďže ide o zákonnú podmienku pre vydanie 
Rozhodnutí. A keď podnikateľ je definovaný zákonom ako osoba podnikajúca na základe 
živnostenského oprávnenia, mal žalovaný správny orgán skúmať a vyhodnotiť aj to, či žiadateľ 
(účastník Obec Dolná Streda) podniká, resp. v čase podania žiadosti podnikala na základe 
vydaného živnostenského oprávnenia. Žalovaný správny orgán toto nijako neskúmal a 

                                                           
7 Túto skutočnosť potvrdzuje okrem iných aj 7 autorov komentára k ObZ: „Osoby, ktoré podnikajú na základe 
živnostenského oprávnenia, sa do obchodného registra nezapisujú. Podnikajú na základe živnostenského 
oprávnenia podľa živnostenského zákona ... Na to, aby osoby patriace do tejto kategórie boli podnikateľmi 
v zmysle odseku 2, musia súčasne spĺňať dve podmienky, a to mať živnostenské oprávnenie a prevádzkovať 
podnikateľskú činnosť.“ In: Ovečková O. a kol.: Obchodný zákonník, Komentár, 1, Iura Edition, 2005, autorský kolektív: 
JUDr. A. Černejová, CSc., Doc. Ing. Ľ. Lacová, CSc., JUDr. M. Majeríková, Prof. JUDr. O. Ovečková, DrSc., Doc. JUDr. M. 
Patakyová, CSc., JUDr. J. Vozár, CSc., Doc. JUDr. L. Žitňanská, PhD. ISBN 80-8078-027-7, str. 24  
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nevyhodnocoval. Žalovaný správny orgán tak porušil okrem iných § 3 ods. 1 a § 32 ods. 1 
správneho poriadku a rozhodol nezákonne. 

Napriek tomu, že sme túto námietku uviedli už v rozklade k pôvodnému rozhodnutiu MŽP v danej 
veci č. 2296/2017-4.1 zo dňa 31.3.2017, a zotrvali sme na tejto námietke aj v rozklade proti 
Rozhodnutiu č. 8490/2017-4.1 zo dňa 23.11.2017, žalovaný sa s touto našou námietkou nijako 
nevysporiadal, a opomenul nesplnenie tejto zákonnej podmienky pre vydanie Rozhodnutí. 

  

4.2 Rozhodnutia by bolo možné zákonne vydať, len ak by (okrem iného) účastník Obec Dolná 

Streda:  

(i) preukázal odborné vzdelanie so zameraním na chov rýb ním poverenej osoby (§ 34 ods. 1 a ods. 3 

písm. b) zákona o rybárstve) a zároveň aj  

(ii) potvrdenie o zabezpečení veterinárneho dohľadu (§ 34 ods. 3 písm. e) zákona o rybárstve). 

 Účastník Obec Dolná Streda teda mal preukázať, že on poveril osobu s odborným vzdelaním, 
aby pre neho a s ním vykonávala podnikateľskú činnosť v rybolove, čo vyplýva aj z dôvodovej správy 
k zákonu o rybárstve: „Kvalifikovanými predpokladmi takéhoto podnikania budú ... a osoba hospodára 
so vzdelaním na chov rýb. Takým môže byť samotný podnikateľ, alebo ním poverená osoba. Vyššia 
úroveň požadovaného vzdelania takejto osoby od vzdelania rybárskeho hospodára je daná tým, že 
podnikateľ nemusí mať žiadne odborné vzdelanie, ani potrebné skúsenosti s chovom a lovom rýb, 
v dôsledku čoho by mohli na rybách i vode vzniknúť závažné škody.“ Požadovanú úroveň vzdelania 

určuje § 34 ods. 1 odkazom na § 31 ods. 4 zákona o rybárstve.  

Právnou povahou možno podľa nás poverenú osobu analogicky považovať za zodpovedného 
zástupcu podnikateľa podľa živnostenského zákona. Toto ale žalovaný bezdôvodne odmieta 
a žalovaný – napriek dôležitosti pôsobenia odbornej osoby pri podnikaní zdôraznenej aj dôvodovou 
správou – nevyžadoval preukázanie žiadneho právneho vzťahu medzi podnikateľom a ním poverenou 
odbornou osobou (pracovnú zmluvu, členstvo v štatutárnom orgáne ani nič podobné), dokonca 
žalovaný nevyžadoval ani preukázanie takéhoto poverenia, hoci to zákon výslovne predpokladá.   

Z dikcie § 34 ods. 3 zákona o rybárstve je pritom zrejmé, že popri odborníkovi, ktorého poverí 
podnikateľ a prostredníctvom ktorého má vykonávať svoju podnikateľskú činnosť (písm. b) § 34 ods.3) 
musí ešte podnikateľ preukázať aj zabezpečenie veterinárneho dohľadu na jeho podnikaním „zvonka“ 
zo strany štátu (písm. e) § 34 ods. 3).  

Povinnosť zabezpečiť a umožniť veterinárny dohľad vyplýva podnikateľovi (účastníkovi Obci 
Dolná Streda) aj zo zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, kedy podľa § 8 ods. 3 
(citujeme skrátené): regionálna veterinárna a potravinová správa vykonáva prostredníctvom úradných 
veterinárnych lekárov veterinárne kontroly nad dodržiavaním veterinárnych požiadaviek na všetkých 
stupňoch chovu, spracúvania a distribúcie zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, 
živočíšnych vedľajších produktov a produktov živočíšneho pôvodu, a to aj kontrolu zdravia a ochrany 
zvierat, ak nejde o ich uvádzanie na trh.  

Práve podľa § 8 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti RVPS Galanta 
poverila na žiadosť účastníka Obce Dolná Streda úradného veterinárneho lekára MVDr. Radovana 
Bozalku veterinárnym dozorom nad prevádzkovaním rybníka Rameno Dolná Streda. V predmetnom 
dokumente sa ale uvádza aj to, že: „Odborný dozor bude vykonávať p. Daniel Vanek, narodený 
7.6.1957“. (viď „Určenie veterinárneho dohľadu z 13.10.2016 zn. 1171/216“, ktoré sa nachádza 
v administratívnom spise žalovaného ako príloha žiadosti účastníka Obce Dolná Streda na vydanie 
Rozhodnutí) 

Z citovaného dokumentu je zrejmé, že účastník Obec Dolná Streda si bol vedomý, že má mať 
k dispozícii odbornú osobou, ktorú sám poverí výkonom odborných činností pri jeho podnikaní, ako aj 
že má zabezpečiť veterinárny dohľad/dozor nad svojím podnikaním na OR Dolnotredské „zvonka“ zo 
strany štátnych orgánov – RVPS Galanta.  

Avšak ukázalo sa, že pán Daniel Vanek, ktorý mal byť odbornou osobou Obce Dolná Streda, 
nemá dostatočné vzdelanie.  



Strana 9 z 15 

 

A tak účastník Obec Dolná Streda a žalovaný uplatnili (nezákonnú) koncepciu, podľa 
ktorej bola osoba poverená úradným veterinárnym dohľadom zo strany Regionálnej 
veterinárnej a potravinovej správy Galanta – úradný veterinárny lekár MVDr. Bozalka zároveň aj 
osobou poverenou podnikateľom (Obcou Dolná Streda) na zabezpečovanie odborných činností 
pri podnikaní na OR Dolnostredské.  

Žalovaný pritom nepovažuje (!) za konflikt záujmov, že MVDr. Radovan Bozalka tak 
bude vlastne vykonávať štátny dohľad sám nad sebou. Žalovaný nepovažuje za problém ani 
za porušenie zákona, že účastník Obec Dolná Streda nemá žiadnu poverenú osobu na výkon 
odborných činností pri podnikaní v osobitnom režime, ako to vyžaduje zákon o rybárstve, 
a s ktorou by bola obec v akomkoľvek právnom vzťahu.    

Napriek tomu, že zákon o rybárstve v dvoch rôznych ustanoveniach určuje dve rôzne 
podmienky pre vydanie Rozhodnutí a to  

(i) ustanovenie odborne spôsobilej osoby vo vnútorných štruktúrach podnikateľa ako 
vnútorného odborného garanta (zodpovedného zástupcu) a zároveň aj  

(ii) zabezpečenie úradného veterinárneho dohľadu „zvonka“,  

žalovaný tieto dve rôzne podmienky akoby zlúčil do jednej a nevidí problém v tom, že obe tieto 
zákonné podmienky bude spĺňať jediná a tá istá fyzická osoba.  

Žalovaný nesprávne právne posúdil vec. Je neakceptovateľné, aby podnikateľ vykonával 
odbornú činnosť prostredníctvom osoby, ktorá má zároveň aj vykonávať úradný veterinárny dohľad 
nad jeho činnosťou. Namiesto zákonom predpokladanej dvoj-stupňovej kontroly (nezávislý 
úradný veterinárny lekár kontrolujúci na obdobnej úrovni vzdelanú osobu „hospodára“ podnikateľa), 
ktorú zákon ustanovuje z dôvodu dôležitého chráneného záujmu – ochrany zdravia 
obyvateľstva konzumujúceho ryby – tak Rozhodnutiami žalovaný nezákonne umožnil elimináciu 
tejto (zákonom predpokladanej) dvojstupňovej kontroly na iba jednostupňovú kontrolu, 
vykonávanú jedinou osobou!8 Aj táto skutočnosť odôvodňuje priznanie odkladného účinku tejto 

správnej žalobe ako aj vyhovenie tejto žalobe.   

 
5 OR Dolnostredské – je to ostatná vodná plocha? 
  

5.1 Rozhodnutia by mohli byť vydané, len ak by (okrem iných) bola splnená podmienka, že OR 
Dolnostredské nie je vodný tok, ale zároveň, že je ostatnou vodnou plochou. Iba ak by OR 
Dolnostredské bolo ostatnou vodnou plochou, mohlo by byť vyradené z rybárskych revírov, odňaté 
žalobcom a pridelené účastníkovi Obci Dolná Streda. Ide o jednu z kľúčových zákonných podmienok 
pre vydanie Rozhodnutí. Táto podmienka je kľúčová aj preto, lebo jej porušenie môže spôsobiť 
obchádzanie čl. 4 Ústavy SR, lebo umožňuje skrytú de facto privatizáciu vôd. 
 
5.2 V správnom konaní (ktoré predchádzalo Rozhodnutiam) pritom nebolo preukázané, že OR 
Dolnostredské je ostatná vodná plocha, ani žalovaný nepristúpil k využitiu svojej kompetencie a vydaniu 
rozhodnutia v zmysle § 39 ods. 1 písm. e) zákona o rybárstve, ani žalovaný nevyčkal na právoplatné 
rozhodnutie príslušného orgánu verejnej správy o tom, či OR Dolnostredské je vodný tok, hoci mal 
vedomosť, že toto správne konanie prebieha pred Okresným úradom Galanta, odbor životného 
prostredia ako príslušným správnym orgánom, a žalovaný vydal Rozhodnutia vychádzajúc 
z prezumpcie správnosti rozhodnutia z roku 20059 (podľa ktorého OR Dolnostredské nie je vodný tok), 
pričom nebral ohľad na okolnosti spochybňujúce prezumpciu správnosti tohto rozhodnutia a ani na 
možnosť zmeny rozhodnutia z roku 2005 v aktuálne prebiehajúcom správnom konaní, kedy 
vychádzajúc z § 30 ods. 1 písm. i) správneho poriadku možno rozhodnutie zmeniť aj keď sa podstatne 
zmenil skutkový stav. Žalovaný opomenul aj fakt, že rozhodnutie z roku 2005, ktorým odôvodňuje 
splnenie zákonnej podmienky, že OR Dolnostredské je ostatná vodná plocha, takéto určenie v sebe 
vôbec neobsahuje, a to vo výroku a ani v odôvodnení, lebo len určuje (a aj to mylne), že OR 
Dolnostredské nie je vodný tok.    
 

                                                           
8 Žalovaný sa s touto námietkou dostatočne nevysporiadal - viď s. 53 (3.odsek zhora) napádaného Rozhodnutia 
z 15.3.2018 
9 Viď s. 47 napádaného Rozhodnutia z 15.3.2018 (predposledný odsek), kde žalovaný odôvodňuje zákonnosť 
Rozhodnutí tým, že platí prezumpcia správnosti a zákonnosti rozhodnutia z roku 2005. 
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5.3 Úsudok žalovaného, ktorý si urobil o predbežnej otázke povahy OR Dolnostredské, a na 
základe ktorého vydal Rozhodnutia, neobstojí, lebo je nesprávny skutkovo aj právne, a vychádza z troch 
právnych omylov, že: 

(i) právoplatné rozhodnutie správneho orgánu nemôže byť zmenené,  
(ii) prezumpcia správnosti právoplatného správneho rozhodnutia platí vždy, aj po 12 rokoch 

od jeho vydania, aj keď sú tu závažné pochybnosti o správnosti tohto rozhodnutia, aj keď 
je predpoklad, že skutkový stav sa podstatne zmenil (odôvodnený znaleckým posudkom) 
a aj keď má vady, ktoré môžu odôvodňovať jeho nulitu, 

(iii) predmetné rozhodnutie z roku 2005 určuje, že OR Dolnostredské je ostatná vodná plocha, 
pričom toto nie je pravdou, lebo toto rozhodnutie z roku 2005 len určuje, že nie je vodným 
tokom.   

 
5.4 Žalovaný vychádza v otázke určenia OR Dolnostredské ako ostatnej vodnej plochy z 
„Rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia Galanta zo dňa 20.4.2005 č. A 2005/00216-
OÚŽP-629/05-OV“ (ďalej len „rozhodnutie z roku 2005“). Žalovaný sa nijako nevysporiadal so žiadnou 
námietkou žalobcov proti tomuto rozhodnutiu z roku 2005, a to že vo svojom výroku definuje vodnú 
plochu, ktorej sa týka, pozemkami, ktoré sa pod OR Dolnostredské nikdy nenachádzali, a preto je 
nulitné; že bolo vydané tak povediac „od stola“ bez preverenia prírodných pomerov a stavu OR 
Dolnostredské, že bolo vydané v rozpore so stanoviskom SVP, š.p. z 20.12.2004, ktorý sa výslovne 
vyjadril, že OR Dolnostredské tvorí odstavné rameno rieky Váh a je vodným tokom, že je viac ako 12 
rokov staré a najmä, že neurčuje, že OR Dolnostredské je ostatnou vodnou plochou.  
 
5.5 Žalovaný zotrváva na prezumpcii správnosti rozhodnutia z roku 2005 napriek tomu, že 
žalobcovia predložili žalovanému aj znalecký posudok č. 2/2017 zo dňa 15.5.2017, použiteľný podľa 
znaleckej doložky aj v súdnom konaní, podľa ktorého OR Dolnostredské je vodným tokom.10   

Navyše spomedzi všetkých dôkazov týkajúcich sa OR Dolnostredské, jedine predmetný 
znalecký posudok prof. Antalu je založený na meraniach hladiny OR Dolnostredské a preto jediný je 
priamym dôkazom o skutkovom stave OR Dolnostredské.  
 
5.6 Žalovaný, napriek jeho zákonnej povinnosti stanovenej § 2 ods. 5 správneho poriadku, neurobil 
ani jediný krok smerujúci k zisteniu skutočného stavu OR Dolnostredské. Dokonca ani nepočkal na 
skončenie prebiehajúceho správneho konania pred príslušným správnym orgánom o určenie, či OR 
Dolnostredské je vodným tokom, pričom mal vedomosť, že toto konanie aktuálne prebieha a preto môže 
dôjsť k zmene rozhodnutia z roku 2005, na ktorého správnosti žalovaný bezdôvodne trvá, hoci je 
spochybnené tak závažným dôkazom, ako je aktuálny znalecký posudok z roku 2017 mapujúci skutočný 
stav OR Dolnostredské založený na meraniach jeho hladiny.  
 
5.7 Podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o rybárstve: „Vodný tok je vodný útvar trvalo alebo občasne 
tečúcich povrchových vôd po zemskom povrchu v prirodzenom koryte alebo v umelom koryte, ktorý je 
napájaný z vlastného povodia alebo z iného vodného útvaru. Vodný tok je aj slepé rameno, mŕtve 
rameno a odstavené rameno, ak sú ovplyvňované hydrologickým režimom vodného toku, ako aj 
povrchové vody umelo vzduté v koryte vodného toku. Vodný tok sú aj povrchové vody, ktorých časť 
tečie pod zemským povrchom alebo zakrytými úsekmi.“        
   OR Dolnostredské vzniklo vzdutím vôd v pôvodnom prírodnom koryte rieky Váh, predstavuje 
odstavné rameno rieky Váh a je ovplyvňované hydrologickým režimom vodného toku Váhu, hoci 
v zníženej miere oproti minulosti, lebo došlo k vybudovaniu tesniacej steny, ktorá ale po desiatkach 
rokov už netesní úplne a drobné prietoky cez ňu spôsobujú zmeny hladiny OR Dolnostredské 
v závislosti od zmien hladiny Váhu, ktoré sú merateľné. Ak by bol z akéhokoľvek dôvodu znalecký 
posudok predložený žalobcami považovaný za nedôveryhodný, ako sa k nemu nepriamo stavia 
žalovaný, treba za účelom splnenia zákonných podmienok podľa § 2 ods. 5 správneho poriadku, 
pristúpiť k meraniam hladiny OR Dolnostredské počas roka a jednoznačne sa preukáže, že ide o vodný 
tok.  
 Podľa § 2 ods. 2 písm. h) zákona o rybárstve: „Ostatné vodné plochy sú štrkoviská, prepadliny, 
pieskovne, hliniská, rašeliniská, vodné nádrže lokálneho významu v parkoch, sadoch, vinic iach, 

                                                           
10 Osobu znalca pritom žalobcovia vyberali zo zoznamu znalcov na MS SR tak, aby bola nespochybniteľná jeho 
dôveryhodnosť a aby bol znalecký posudok na čo najvyššej odbornej úrovni, a preto vybrali prof. Ing. Jaroslava 
Antalu, DrSc., ktorý je najväčšou odbornou kapacitou pre odbor vodné hospodárstvo a odvetvie hydromeliorácie v 
SR, o čom svedčí aj fakt, že je nielen riadnym súdnym znalcom zapísaným v príslušnom zozname vedenom MS 
SR, ale spomedzi všetkých znalcov pre daný odbor má najvyššie dosiahnuté vzdelanie a renomé uznávaného 
vedca v danom odbore. 
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chmeľniciach, záhradách a vo zverniciach, požiarne a priemyselné nádrže s možnosťou rybárskeho 
využitia.“ 
 OR Dolnostredské ako odstavné rameno Váhu nepochybne nie je ostatnou vodnou 
plochou a neexistuje žiadne rozhodnutie žiadneho orgánu, ktoré by určovalo, že ostatnou 
vodnou plochou je, a preto nebola splnená zákonná podmienka na vydanie Rozhodnutí. 
Opakujeme, že Rozhodnutia sú odôvodnené rozhodnutím z 2005, v ktorom sa ale neuvádza, že OR 
Dolnostredské je ostatnou vodnou plochou.   
 
6 Absolútna neplatnosť Nájomnej zmluvy medzi SPF a Obcou Dolná Streda 

 

6.1  Zákonnou podmienkou na vydanie Rozhodnutí je aj, že účastník Obec Dolná Streda musí mať 

vlastnícke alebo nájomné práva k väčšine pozemkov pod OR Dolnostredské.  

 

6.2  V zmysle prílohy k Rozhodnutiu zo dňa 23.11.2017, ktoré bolo potvrdené napádaným 

Rozhodnutím z 15.3.2018, veľkú časť nájomných práv preukazuje Obec Dolná Streda nájomnou 

zmluvou s SPF č. 04877/2015-PNZ P41387/15.00 zo dňa 01.03.2016 (ďalej len „Nájomná zmluva“).  

 

6.3  Vo vzťahu k tejto Nájomnej zmluve sa uvádza na s. 5 Rozhodnutia z 15.3.2018 zásadné 

klamstvo, a to, že je uzatvorená tak, že predmetom nájmu je pozemok KN-E, parc. č. 2018 a že ide 

o platnú nájomnú zmluvu.  

 V skutočnosti je predmetná „Nájomná zmluva“ uzavretá tak, že predmetom nájmu má byť 

spoluvlastnícky podiel SPF na predmetnom pozemku v podiele 33789563/55540800. Uvedené 

potvrdil aj SPF vo svojom písomnom vyjadrení z 18.10.2017 k žalobe žalobcov v súdnom konaní 

vedenom na Okresnom súde Galanta pod. sp. zn. 25Cb/3/2017 o neplatnosť Nájomnej zmluvy 

z 18.10.2017, kde výslovne uviedol: „SPF uvedenou zmluvou neprenajal celú nehnuteľnosť, celý 

pozemok ako vec, ale prenajal spoluvlastnícky podiel podielového spoluvlastníka“.11 

 

6.4  Žalobcovia tvrdia (a aj súdnou cestou sa domáhajú určenia), že Nájomná zmluva je absolútne 

neplatná, lebo predmetnom nájmu nemôže byť spoluvlastnícky podiel a to zvlášť nie, ak účelom nájmu 

má byť využitie na zriadenie oddychovej zóny.  

Z odôvodnenia civilnej žaloby žalobcov o neplatnosť Nájomnej zmluvy (o ktorom odôvodnení bol 
opakovane informovaný aj žalovaný): Keďže predmetom nájmu je len ideálny spoluvlastnícky podiel, nie je možné 
určiť, kde sa teda môže oddychová zóna nachádzať a ktorá konkrétna časť pozemku je predmetom nájmu a teda 
ktorú časť pozemku možno užívať ako oddychovú zónu žalovanou obcou. Ideálny podiel pozemku (bez jeho 
vymedzenia a určenia jeho hraníc v teréne) nemožno užívať ako oddychovú zónu, keďže zóna sama o sebe je 
územím, ktoré je potrebné vymedziť. Avšak prenájom ideálneho podielu na pozemku s mnohými spoluvlastníkmi 
neumožňuje a v danom prípade nikdy neumožňoval určenie, kde presne sa na danom rozsiahlom pozemku má 
zóna (ktorú predpokladá NZ) nachádzať. Plnenie dojednané v NZ je právne ako aj fakticky nemožné. 

Nájomná zmluva môže byť platne uzavretá len vtedy, ak je dostatočne určito, zrozumiteľne a špecificky 
určený predmet nájmu, ktorý je vecou v právnom slova zmysle, individuálne určenou a kedykoľvek počas trvania 
nájmu určiteľnou tak, aby bola nezameniteľná s inou vecou a aby bolo zrejmé v prípade pozemku, kde sa presne 
nachádza, aké sú jeho hranice, aby išlo o vec skutočnú a reálnu, ktorú je možné užívať. V prípade napádanej NZ 
má však predmetom nájmu byť len spoluvlastnícky podiel, ktorý je ideálny a neprislúcha mu žiadna reálna časť 
dotknutého pozemku.  

Podiel nevyjadruje určitú časť spoločnej veci, ku ktorej by bol spoluvlastník oprávnený vykonávať svoje 
vlastnícke právo, ale vyjadruje právne postavenie spoluvlastníka k ostatným spoluvlastníkom. 

„Je nepochybné, že spoluvlastnícky podiel nie je vecou a nemožno s ním samostatne nakladať ... 
judikatúra vo vzťahu k nájmu pozemku uvádza, že spoluvlastník nemôže prenajať svoj spoluvlastnícky podiel tak, 
že v zmluve uvedie iba výmeru určitej časti pozemku bez bližšej špecifikácie.“ (Fekete I. a kol.: Občiansky 
zákonník, Veľký komentár, 4. zväzok, 2. aktualizované a rozšírené vydanie, Bratislava: Eurokódex 2015, s. 313 
Ad c) 

„Je potrebné pripomenúť, že spoluvlastnícky podiel vyjadruje v súlade s § 137 OZ iba mieru, akou sa 
spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci (v danom 
prípade k pozemkom v ich plnej výmere), nie vlastníctvo ku konkrétne určiteľnej časti spoločne vlastnenej veci. Ak 
nedošlo k reálnemu rozdeleniu spoločne vlastnených pozemkov, nemohla existovať ako samostatný predmet 
právnych vzťahov podľa § 119 OZ ani ich časť o veľkosti polovičnej výmery a nemohlo sa s ňou teda ani 
samostatne právne nakladať (porovnaj Ro NS ČR z 28.6.2007, sp. zn. 33 Odo 355/2005 alebo Uz NS ČR 
z 23.8.2007, sp. zn. 28 Cdo 2731/2007). Ak je teda ako predmet nájmu v oboch zmluvách uvedená len výmerou 

                                                           
11 V prípade potreby radi doložíme predmetné písomné vyjadrenie SPF k žalobe v predmetnom súdnom konaní.  
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určená časť pozemkov patriacich do podielového spoluvlastníctva, ktorá nebola nijako bližšie vymedzená, 
nemožno tieto zmluvy s ohľadom na vyššie uvedené považovať za platne uzavreté, pretože ich predmetom nie je 
riadne určená vec v právnom zmysle tak, ako to vyžaduje § 663 OZ, ale plnenie právne nemožné (§ 37 ods. 2 
OZ)“ (Ro NS ČR z 12.1.2011, sp. zn. 28 Cdo 3535/2010) 

S ohľadom na vyššie uvedené, a teda najmä fakt, že predmetom nájmu je len ideálny (spoluvlastnícky) 
podiel, nie riadne určená reálna vec v právnom zmysle tak, ako to vyžaduje § 663 OZ, ale plnenie právne 
nemožné, je podľa § 37 ods. 2 OZ napádaná NZ absolútne neplatná.  Absolútna neplatnosť pôsobí ex tunc, t.j. od 
počiatku uzavretia danej NZ.  

„Vo všetkých prípadoch neplatnosti právnych úkonov, ktoré nie sú uvedené v ust. § 40a Občianskeho 
zákonníka, ide o absolútnu neplatnosť. Absolútna neplatnosť právnych úkonov vyjadruje verejný záujem, pričom 
za rozlišovacie kritérium absolútnej  a relatívnej neplatnosti možno označiť charakter chránených záujmov a ich 
intenzitu spojenú  s primeranosťou aplikácie právnych noriem, ktoré tieto záujmy vyjadrujú. Pre absolútnu 
neplatnosť právnych úkonov podľa platnej právnej úpravy je pritom charakteristické, že nastáva priamo zo zákona 
(ex lege), pôsobí od počiatku (ex tunc) a súd na ňu prihliada  z úradnej povinnosti (ex offo). Absolútna neplatnosť 
zároveň vylučuje možnosť ratihabície či konvalidácie vadného právneho úkonu, nepremlčuje sa a bez 
akéhokoľvek časového obmedzenia sa jej môže dovolať každý, pretože táto neplatnosť pôsobí voči všetkým 
(erga omnes).“ (viď napr. Rozsudok NS SR sp. zn. 2 Obo 9/2011 z 21.4.2011)    

 
6.5 Žalovaný sa s námietkou absolútnej neplatnosti Nájomnej zmluvy nijako nevysporiadal 

a nezohľadnil v Rozhodnutí fakt, že na absolútnu neplatnosť musí prihliadať. Žalovaný na s. 49 (tretí 

odsek zhora) len uviedol, že Nájomná zmluva je „náležitá“. Neuviedol však, prečo považuje argumenty 

žalobcov o jej absolútnej neplatnosti za mylné (hoci vychádzajú z aktuálne publikované vedeckých 

prác a judikatúry) a ani neodôvodnil, prečo nepočkal na skončenie prebiehajúceho súdneho konania 

o určenie jej absolútnej neplatnosti.  

6.6 Žalovaný odôvodnil svoje Rozhodnutia nelogicky a nekonzistentne, kedy vo vzťahu k 35 

nájomným zmluvám žiadal od účastníka Obce Dolná Streda, aby v nich bol uvedený ako účel nájmu 

„podnikanie v osobitnom režime“, ale vo vzťahu k 36. Nájomnej zmluve s SPF takáto určenie účelu 

nájmu nežiadal a považoval za dostatočné určenie využitia na oddychovú zónu. Urobil tak napriek 

tomu, že oddychová zóna obce a podnikateľská aktivita sú zásadne odlišné účely využitia a najmä 

podľa interných noriem SPF zdôvodňujú v prípade nájmu na podnikateľský účel vyššie nájomné. Obec 

tu okrem iného nezákonne zneužíva svoje postavenie obce, čím protiústavne znevýhodňuje ostatných 

podnikateľov, lebo chce profitovať z toho, že pod „oddychovú zónu obce“ skryje podnikanie, kedy 

ostatní podnikatelia nemajú možnosť vytvárať „oddychovú zónu obce“ (ktoré využitie podľa 

neodôvodneného názoru žalovaného zodpovedá aj podnikaniu v osobitnom režime) a tak zavádzať 

SPF vo výške nájomného.   

7 Chýbajúce odôvodnenie využitia fakultatívnej možnosti na vydanie Rozhodnutia a iné  

7.1 Na s. 49 až 52 Rozhodnutia z 15.3.2018 sa žalovaný snaží vyvrátiť argumentáciu žalobcov 

proti využitiu zákonnej možnosti žalovaného vydať Rozhodnutia, avšak žiadne z Rozhodnutí 

neobsahuje ani jediný pozitívny dôvod, pre ktorý žalovaný pristúpil k využitiu fakultatívnej možnosti 

a vydal Rozhodnutia, ktorými odňal OR Dolnostredské žalobcom a pridelil ho Obci Dolná Streda do 

podnikania v osobitnom režime. Inými slovami, žalobcovia uviedli v rozklade množstvo argumentov, 

prečo nemá dôjsť k využitiu tejto fakultatívnej možnosti žalovaným, ale žalovaný v Rozhodnutiach 

neuviedol ani jeden jediný dôvod, kvôli ktorému pristúpil k (podľa zákona o rybárstve) 

fakultatívnej možnosti pridelenia OR Dolnostredské Obci Dolná Streda do osobitného režimu 

podnikania. Jeho Rozhodnutia sú preto arbitrárne a ako také nezákonné a je potrebné ich zrušiť. 

7.2 Navyše na s. 51 predposledný a posledný odsek argumentuje žalovaný povahou OZ 

Dolnostredan a odkazuje na prevádzkový poriadok OZ Dolnostredan, akoby sa Rozhodnutia týkali 

tohto občianskeho združenia a OR Dolnostredské prideľovalo jemu a nie Obci Dolná Streda. Uvedená 

skutočnosť vzbudzuje obavy, že v skutočnosti dochádza Rozhodnutiami k obchádzaniu zákona, 

konkrétne zákonnej povinnosti OZ Dolnostredan vyrovnať sa finančne s doterajším užívateľom 

(žalobcami) a preto došlo k „zakrytiu“ aktivít a ambícií OZ Dolnostredan obcou Dolná Streda, ktorá sa 

mala navonok stať podnikateľom, získať OR Dolnostrtedské akože do osobitného režimu podnikania 
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(bez povinnosti finančného vyrovnania so žalobcami), ale následne prenechá prevádzku OR 

Dolnostredské fakticky pre OZ Dolnostredan.  

7.3 Za podstatné považujeme napriek nesúhlasu žalovaného naďalej aj riziko diskriminácie 

širokej rybárskej obce, keďže priamo z prevádzkového poriadku Obce Dolná Streda k OR 

Dolnostredské vyplýva, že zvýhodňovaní pri rybolove budú členovia občianskeho združenia OZ 

Dolnostredan, a to napriek tomu, že členstvo či nečlenstvo v občianskom združení nemôže byť 

nikomu na ujmu a nik nemôže byť nútený združovať sa s inými, keď chce vykonávať svoje práva 

v rovnakom rozsahu, ako iní, v prípade, keď ide o prírodné bohatstvo a zdroje patriace všetkým.  

8   Hrozba ujmy na životnom prostredí a zdraví   

8.1  Keďže účastník Obec Dolná Streda nemá nijaké skúsenosti s podnikaním v osobitnom režime 

ani so starostlivosťou o ryby, nemá vo svojich zamestnaneckých ani inak zazmluvnených štruktúrach 

žiadne odborné kapacity v oblasti starostlivosti o ryby, nemá žiadne rozpočtové prostriedky vyčlenené 

na zarybnenie, starostlivosť o OR Dolnostredské a ryby v ňom, neprezentovala žiaden podnikateľský 

plán starostlivosti o OR Dolnostredské, hrozí, že prírodné zložky na OR Dolnostredské a genofond 

rýb, doposiaľ žalobcami obohacovaný aj hniezdami a osádkou zubáča, bude zničený.  

8.2  Keďže v Rozhodnutiach žalovaný eliminoval obvyklú dvojstupňovú úroveň odbornej kontroly a 

dohľadu nad rybami s ohľadom na zdravie obyvateľstva na jednostupňovú, vykonávanú namiesto 

viacerých osôb, jedinou osobou v roli aj kontrolovaného podnikateľa aj štátneho kontrolóra, hrozí 

nielen poškodenie genofondu rýb ako zložky životného prostredia, a vtáctva v CHVÚ Kráľová 

konzumujúceho tieto ryby, ale aj ľudského zdravia.   

8.3  Na základe infozákona sme sa od Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné 
prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja dozvedeli, že po 
zmene právnych predpisov nie je úplne zrejmé, ktorý orgán má kompetenciu konať v otázkach ochrany 
Chráneného vtáčieho územia Kráľová pri podnikaní v osobitnom režime. 
 CHVÚ pritom patrí do európskej sústavy chránených území.  

Napriek nejasnej kompetencii konať v tejto veci, Okresný úrad Trnava udelil súhlas obci Dolná 
Streda s odkazom na § 34 ods. 4 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve s tým, že je možné ostatnú vodnú 
plochu v CHVÚ Kráľová využívať na podnikanie.  

Tento úrad však zároveň priznal, že neposudzoval zamýšľaný plán ani projekt obce Dolná 
Streda podnikať v osobitnom režime podnikania v oblasti rybolovu v CHVÚ Kráľová, ktoré je súčasťou 
európskej sústavy chránených území podľa § 28 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 
krajiny, lebo „o to nikto nepožiadal“.12  

Podľa § 28 ods. 2 a 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: „Akýkoľvek plán alebo projekt, ktorý priamo 
nesúvisí so starostlivosťou o územie patriace do európskej sústavy chránených území, navrhované 
chránené vtáčie územie alebo územie európskeho významu (ďalej len „územie sústavy chránených 
území“) alebo nie je pre starostlivosť oň potrebný, ale ktorý pravdepodobne môže mať samostatne alebo 
v kombinácii s iným plánom alebo projektom na toto územie významný vplyv, podlieha hodnoteniu jeho 
vplyvov na takéto územie z hľadiska cieľov jeho ochrany.  (3) Každý, kto zamýšľa uskutočniť plán alebo 
projekt podľa odseku 2 (ďalej len „navrhovateľ“), je povinný predložiť návrh plánu alebo projektu na 
posúdenie orgánu ochrany prírody. Táto povinnosť sa nevzťahuje na plány alebo projekty, ktoré sú 
predmetom posudzovania vplyvov podľa osobitného predpisu.“ 
 Sme presvedčení, že plán podnikať na OR Dolnostredské a teda v CHVÚ Kráľová mal byť 
posudzovaný v zmysle citovaného zákonného ustanovenia a že nemal byť bez tohto posúdenia 
vydaný súhlas podľa § 34 ods. 4 zákona o rybárstve.  
 Je zarážajúce, že žalovaný sa nijako s touto našou námietkou nevysporiadal. Žalovaný 

považoval za dostatočné na splnenie zákonnej podmienky podľa § 34 ods. 4 zákona o rybárstve 

predloženie súhlasu Okresného úradu Trnava zo 07.12.2016: 

a) vydaného dodatočne po podaní žiadosti o pridelenie vodnej plochy a  
b) vydaného do 24 hodín po podaní žiadosti o jeho vydanie 

a. bez zdôvodnenia,  

                                                           
12 V prípade potreby radi poskytneme súdu tento dokument.  
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b. bez toho, aby došlo k posúdeniu zamýšľaného plánu obce Dolná Streda podnikať 
v osobitnom režime podnikania v CHVÚ Kráľová podľa § 28 ods. 2 zákona č. 543/2002 
Z. z. a s tým, že 

c. Okresný úrad Trnava konal v omyle, lebo nerozlišoval medzi výkonom rybárskeho 
práva a podnikaním (v rybolove) v osobitnom režime. Opomenul, že kým rybárske 
právo je spojené so zákonnými povinnosťami na úseku ochrany životného prostredia 
a zákonným sprísneným dohľadom, v prípade osobitného režimu tomu tak nie je; 

c) a napriek tomu, že kompetencia na vydanie predmetného súhlasu nie je žiadnym zákonom 
výslovne daná OÚ Trnava. 

 
Žalovaný neposudzoval konkrétny plán obce Dolná Streda a ani skutočnosť, či obec bude 

môcť peňažné prostriedky používať na zarybňovanie a ďalšiu starostlivosť o OR Dolnostredské, keďže 

na jej hospodárenie sa vzťahujú špecifické právne predpisy. Takýto postup žalovaného nepovažujeme 

za správny.   

9 Záver a petit 

9.1 Navrhujeme, aby si súd vyžiadal od žalovaného administratívny spis v správnom konaní 

pôvodne s č. 8117/2016-4.1, po rozklade č. 8490/2017-4.1, ako aj celý spisový materiál súvisiaci so 

žiadosťou Obce Dolná Streda o pridelenie OR Dolnostredské do osobitného režimu podnikania, 

vrátane spisového materiálu súvisiaceho s rozhodnutiami žalovaného, resp. MŽP SR, odboru štátnej 

vodnej správy a rybárstva a ministra životného prostredia o tejto žiadosti. V uvedenom spisovom 

materiáli by sa mali nachádzať dôkazy vyššie uvedeného.  

9.2 S ohľadom na vyššie uvedené máme za to, Rozhodnutia sú nezákonné a je potrebné ich 

zrušiť, ako aj že je dôvod na priznanie odkladného účinku tejto žalobe. Preto navrhujeme, aby tunajší 

súd rozhodol  

uznesením, že 

„Súd priznáva odkladný účinok žalobe podanej SRZ a SRZ MsO Sereď proti MŽP SR o zrušenie 

Rozhodnutia ministra životného prostredia č. 2913/2018-9.2 (1/2018-rozkl.) zo dňa 15.03.2018,  

ktorým minister zamietol rozklad a potvrdil Rozhodnutie MŽP SR, odboru štátnej vodnej správy 

a rybárstva č. 8490/2017-4.1 zo dňa 23.11.2017 ako aj Rozhodnutia MŽP SR, odboru štátnej 

vodnej správy a rybárstva č. 8490/2017-4.1 zo dňa 23.11.2017, ktorým MŽP SR odobralo 

žalobcom výkon rybárskeho práva v rybárskom revíre č. 2-1550-1-1 OR Dolnostredské, vyradilo 

OR Dolnostredské z rybárskych revírov a pridelilo OR Dolnostredské Obci Dolná Streda na 

účely podnikania v osobitnom režime; pričom týmto sa pozastavujú účinky oboch vyššie 

uvedených napádaných rozhodnutí, a to až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci samej.“ 

 

Zároveň navrhujeme, aby súd rozhodol vo veci samej  

rozsudkom, že 

„(1) Súd zrušuje Rozhodnutie ministra životného prostredia č. 2913/2018-9.2 (1/2018-rozkl.) zo 

dňa 15.03.2018,  ktorým minister zamietol rozklad a potvrdil Rozhodnutie MŽP SR, odboru 

štátnej vodnej správy a rybárstva č. 8490/2017-4.1 zo dňa 23.11.2017, ako aj zrušuje 

Rozhodnutie MŽP SR, odboru štátnej vodnej správy a rybárstva č. 8490/2017-4.1 zo dňa 

23.11.2017, ktorým MŽP SR odobralo žalobcom výkon rybárskeho práva v rybárskom revíre č. 

2-1550-1-1 OR Dolnostredské, vyradilo OR Dolnostredské z rybárskych revírov a pridelilo OR 

Dolnostredské Obci Dolná Streda na účely podnikania v osobitnom režime.“ 

(2) Súd priznáva žalobcom proti žalovanému 100% náhrady trov súdneho konania.“ 

S úctou,         
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       VIA LEGE, s.r.o. 
       advokátska kancelária 
       JUDr. Monika Čambáliková 
       advokátka a konateľka  
Prílohy: 

1) Odôvodnenie protiústavnosti § 34 zákona o rybárstve 

2) Rozhodnutie ministra životného prostredia č. 2913/2018-9.2 (1/2018-rozkl.)  

3) Rozhodnutie MŽP SR, odboru štátnej vodnej správy a rybárstva č. 8490/2017-4.1  

4) Plná moc od žalobcov pre ich PZ 


