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Číslo spisu
8391100421/5023-13413

Bratislava
07. 05. 2021

ROZHODNUTIE

Popis konania / Účastníci konania
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor inšpekcie biologickej
bezpečnosti (ďalej len „ Inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach v oblasti prevencie a manažmentu
introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov podľa § 7 ods. 1 písm. b) a § 9 písm. c) a písm. d) zákona č.
150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 150/2019 Z. z.“), podľa zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

účastníkovi konania:
FirstFarms Mast Stupava a.s., Vinohrádok 5741, 901 01 Malacky, IČO: 36 529 401

Výrok
I. u k l a d á
pokutu v zmysle § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 150/2019 Z. z. vo výške 1500 eur (slovom tisícpäťsto eur) za to, že:
- neodstraňoval z parciel č. 3272/1 a č. 3344 v katastrálnom území Mást (ďalej len k. ú. Mást“) rastliny invázneho
nepôvodného druhu zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea), ktorá je uvedená v zozname inváznych nepôvodných
druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky, teda za nesplnenie povinnosti uvedenej v § 3 ods. 2 zákona č.
150/2019 Z. z...

Pokutu je potrebné zaplatiť, podľa § 47 ods. 2 správneho poriadku a § 21 ods. 9 zákona č. 150/2019 Z. z. do 30
dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia na účet Environmentálneho fondu do Štátnej pokladnice Bratislava,
číslo účtu vo forme IBAN: SK 09 81800000007000214051, swiftová adresa banky: SPSRSKBA, konštantný
symbol 1118, špecifický symbol: 36529401, variabilný symbol 8391100421. Názov a adresa príjemcu prevodu:
Environmentálny fond, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava.

II. n a r i a ď u j e
účastníkovi konania v zmysle § 21 ods. 8 v nadväznosti na § 16 ods. 15 zákona č. 150/2019 Z. z. vykonať opatrenia
na zabezpečenie plnenia povinnosti vyplývajúcej z § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z., a to tým, že:
- bude pravidelne vo vegetačnom období odstraňovať z parciel č. 3344 a č. 3272/1 v k. ú. Mást rastliny invázneho
nepôvodného druhu zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea) a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo šíreniu týchto
rastlín. Odstraňovanie invázneho nepôvodného druhu zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea) sa musí vykonávať
podľa vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych
nepôvodných druhov (ďalej len „vyhláška č. 450/2019 Z. z.”).
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Odôvodnenie
Inšpekcia vykonala dňa 12.11.2020 na parcelách č. 3344 a č. 3272/1 v k. ú. Mást, ktoré má v užívaní spoločnosť
FirstFarms Mast Stupava a.s., Vinohrádok 5741, 901 01 Malacky (ďalej aj „kontrolovaná osoba“) štátny dozor,
zameraný na dodržiavanie zákona č. 150/2019 Z. z. a vyhlášky č. 450/2019 Z. z.. Štátny dozor bol vykonaný na
základe podnetu, RZ č. 34889/2020, v ktorom podávateľ podnetu upozorňuje na výskyt inváznych nepôvodných
druhov zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea), ambrózia palinolistá (Ambrosia artermisfolia) a nepôvodných a
invázne sa správajúcich druhov ako astra kopijovitolistá (Aster lanceotatus).
Inšpekcia vykonaným štátnym dozorom a vizuálnou ohliadkou zistila, že na parcelách č. 3344 a č. 3272/1, kde sú
pestované rýchlorastúce dreviny, sa v čase vykonania štátneho dozoru nachádzali invázne rastliny druhu zlatobyľ
obrovská (Solidago gigantea), početnejšie najmä v okrajových častiach.

Zistenia štátneho dozoru sú uvedené v Protokole o vykonaní štátneho dozoru č. 36/025/20/ID-P, č. konania
8930/36/2020-41509/2020 (ďalej len „protokol“).
Dňa 22.12.2020 bol kontrolovanej osobe elektronicky, prostredníctvom ÚPVS doručený protokol na oboznámenie
sa. K zisteniam štátneho dozoru uvedeným v protokole sa kontrolovaná osoba vyjadrila v stanovenej lehote listom
zo dňa 14.01.2021, RZ č. 45622/2020. Inšpekcia listom č. 8930/36/2020-45657/2020 zo dňa 18.01.2021 (ďalej
len „list“) zaslala kontrolovanej osobe elektronicky, prostredníctvom ÚPVS odpoveď na vyjadrenie k zisteniam
štátneho dozoru, v ktorom okrem iného uviedla, že záver protokolu je správny, pretože je založený na podklade
zistení vykonaných v rámci štátneho dozoru priamo na mieste s doloženou fotodokumentáciou a zároveň týmto
listom v súlade s § 16 ods. 20 zákona č. 150/2019 Z. z. oznámila skončenie štátneho dozoru.

Podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Európskej únie
a inváznych nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky sú uvedené v prílohe č. 2
vyhlášky č. 450/2019 Z. z..
Spôsoby odstraňovania zlatobyle obrovskej (Solidago gigantea) sú vykopávanie, aplikácia horúcej pary, vytrhávanie,
kosenie a mulčovanie, pastva, orba, chemický spôsob a kombinovaný spôsob.
Podľa odporúčania Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky je vhodným spôsobom odstraňovania kosenie
alebo mulčovanie porastov zlatobyle v čase pred kvitnutím rastlín, aby sa zabránilo tvorbe a následnému rozšíreniu
semien. Pri menších porastoch sa môže využívať vykopávanie a vytrhávanie rastlín. Používa sa aj chemický spôsob
s aplikáciou herbicídneho prípravku (tzn. prípravku na ničenie rastlín, ktorým sa porast postrieka) alebo kombinácia
kosenia a následného postriekania herbicídom, keď rastliny opätovne vyrastú po pokosení. Všetky zásahy je potrebné
opakovať niekoľko rokov za sebou.
Kedže odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov rastlín zahŕňa aj nakladanie s biomasou z takto odstránených
inváznych nepôvodných druhov rastlín, je potrebné zvoliť spôsoby nakladania s biomasou podľa prílohy č. 3
vyhlášky č. 450/2019 Z. z..

Inšpekcia listom č. 5023/36/2021-9320/2021 zo dňa 18.03.2021 oznámila FirstFarms Mast Stupava a.s. podľa § 18
správneho poriadku začatie správneho konania o správnom delikte a vo veci nariadenia opatrení podľa § 21 ods. 1
písm. b) a § 21 ods. 8 zákona č. 150/2019 Z. z..

Inšpekcia nenariadila ústne pojednávanie podľa § 21 ods. 1 správneho poriadku, pretože disponuje dostatočným
množstvom podkladov pre vydanie rozhodnutia.
V súlade s § 33 ods. 1 a 2 správneho poriadku dala Inšpekcia účastníkovi konania možnosť pred vydaním rozhodnutia
oboznámiť sa s podkladmi pre vydanie rozhodnutia nahliadnutím do príslušného administratívneho spisu v lehote
21 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia a v rovnakom čase mal účastník konania možnosť písomne sa
vyjadriť k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie, resp. predložiť ďalšie
dôkazové materiály, ktoré by mohli objasniť zistenie skutkovej podstaty veci. Účastník konania sa k podkladom
rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia v stanovenej lehote nevyjadril.

Protiprávne konanie právnickej osoby možno podľa § 21 ods. 3 zákona č. 150/2019 Z. z. postihnúť uložením pokuty
až do výšky 15 000 eur. Inšpekcia zhodnotila všetky dôkazy zistené počas výkonu štátneho dozoru ako aj závažnosť
a rozsah protiprávneho konania a okolnosti, ktoré viedli k protiprávnemu konaniu a zohľadnila ich vo výške pokuty.
Výška pokuty ukladanej vo výroku tohto rozhodnutia zodpovedá závažnosti a rozsahu protiprávneho konania.
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Poučenie
Poučenie :
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava odvolanie do
15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych
opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00156906

Doručuje sa
First Farms Mast Stupava, a.s., Vinohrádok 574, 90101  Malacky, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra 1, 81235  Bratislava - mestská časť
Staré Mesto, Slovenská republika
Environmentálny fond, Nevädzova 5, 82101  Bratislava, Slovenská republika

Na vedomie
(po nadobudnutí právoplatnosti)
1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody a tvorby krajiny, Odbor štátnej
správy ochrany prírody, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Environmentálny fond, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava


