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R O Z H O D N U T I E  

 
 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor 

inšpekcie biologickej bezpečnosti ako príslušný orgán podľa § 7 ods. 1 písm. b) a § 9  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 (ďalej len „zákon č. 150/2019 

Z. z.“) v znení neskorších predpisov  spoločnosti: 

 

Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6,816 47 Bratislava 

IČO: 36361518 

nariaďuje podľa § 16 ods. 15 zákona č. 150/2019 Z. z.   

vykonať opatrenia na zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich z § 3 ods. 1 zákona 

č. 150/2019 Z. z. v tomto rozsahu: 

 

1. v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z. z. prijať opatrenia na zamedzenie úniku 

alebo šírenia inváznych nepôvodných druhov drevín pajaseň žliazkatý (Ailanthus 

altissima) do životného prostredia pod elektrickými zariadeniami a v ich ochrannom 

pásme v  územiach patriacich do sústavy európskej siete chránených území Natura 

2000. 

2. pod elektrickými zariadeniami a v ich ochrannom pásme v územiach patriacich do 

sústavy európskej siete chránených území Natura 2000 vykonávať prostredníctvom 

poskytovateľa služieb odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov drevín pajaseň 

žliazkatý (Ailanthus altissima) výlučne spôsobmi uvedenými vo vyhláške č. 450/2019 

Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych 

nepôvodných druhov. 

3. invázny druh pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima) neokliesňovať, tieto jedine 

odstraňovať. 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Inšpektorát životného prostredia Bratislava (ďalej len „Inšpekcia“) vykonal dňa 16.07.2020 

v Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (ďalej len „účastník 

konania“) štátny dozor zameraný na dodržiavanie zákona č. 150/2019 Z. z. a vyhlášky  
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č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych 

nepôvodných druhov (ďalej len „vyhláška č. 450/2019 Z. z.“). Štátny dozor bol vykonaný na 

základe došlého upozornenia od Štátnej ochrany prírody SR (ďalej len „ŠOP SR“). ŠOP SR 

upozorňuje na nevhodný manažment a s ním spojené šírenie inváznych nepôvodných druhov 

pod elektrovodmi v chránených územiach PP Panský diel a PR Gajc, Bratislava – Podunajské 

Biskupice, ktoré vykonáva účastník konania a ním poverené osoby. ŠOP SR považuje za 

činnosť, v súvislosti s ktorou môže dôjsť k šíreniu inváznych nepôvodných druhov do 

životného prostredia podľa § 3 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z. z. aj činnosť držiteľa povolenia 

na podnikanie v energetike alebo ním poverenej osoby pri odstraňovaní a okliesňovaní 

stromov a iných porastov podľa § 11 ods. 1 písm. b) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike 

v znení neskorších predpisov, pokiaľ sa táto činnosť vykonáva v spojení s druhmi, ktoré sú 

invázne nepôvodné uvedené v národnom zozname alebo v zozname EÚ, a to postupmi, ktoré 

v konečnom dôsledku napomáhajú ich šíreniu. 

 

Inšpekcia štátnym dozorom zistila, že v lokalite PP Panský diel sa v ochrannom pásme 

elektrických zariadení vyskytujú invázne dreviny pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima) 

a v lokalite PR Gajc rastú v ochrannom pásme elektrických zariadení invázne byliny zlatobyľ 

obrovská (Solidago gigantea) a zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis). Zistenia štátneho 

dozoru sú uvedené v Protokole o vykonaní štátneho dozoru č. 36/021/20/ID-P, č. konania 

6883/36/2020-25674/2020 (ďalej len „protokol“). 

 

Dňa 13.08.2020 bol účastníkovi konania doručený elektronicky, prostredníctvom ÚPVS 

protokol na oboznámenie sa. K zisteniam štátneho dozoru uvedeným v protokole sa účastník 

konania vyjadril Inšpekcii v stanovenej lehote listom, značka stanoviska CD 62213/2020 zo 

dňa 19.08.2020. Inšpekcia listom zo dňa 24.08.2020 zaslala účastníkovi konania elektronicky, 

cez ÚPVS odpoveď na vyjadrenie k zisteniam štátneho dozoru č. 6883/36/2020-27196/2020, 

v ktorom Inšpekcia uviedla, že zo strany účastníka konania neboli uvedené skutočnosti 

preukazujúce nesprávnosť zistení štátneho dozoru a Inšpekcia dňa 26.08.2020 skončila štátny 

dozor oznámením č. 6883/36/2020-27196/2020. 

 

Účastník konania prevádzkuje v kontrolovaných lokalitách distribučnú sústavu. Údržbou 

ochranného pásma elektrických zariadení distribučnej sústavy je zmluvne poverený 

poskytovateľ služieb Ing. Viliam Vozár ONO, Ovocinárska 97/10, 949 01 Nitra,                 

IČO: 32738471. Samotné prevádzkovanie distribučnej sústavy Inšpekcia nepovažuje za 

činnosť, v súvislosti s ktorou môže dôjsť k úniku inváznych nepôvodných druhov do 

životného prostredia. Ale nesprávnym spôsobom odstraňovania a okliesňovania porastu 

inváznych drevín pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima) pod elektrickými zariadeniami 

a v ich ochrannom pásme dochádza k šíreniu týchto inváznych druhov do okolitého 

prostredia. Inšpekcia má za to, že účastník konania vystupuje v zmysle § 3 ods. 1 zákona  

č. 150/2019 Z. z. ako každý, kto vykonáva činnosť, v súvislosti s ktorou môže dôjsť k úniku 

inváznych nepôvodných druhov uvedených v národnom zozname alebo v zozname Európskej 

únie do životného prostredia alebo šíreniu týchto inváznych nepôvodných druhov v životnom 

prostredí, a z toho dôvodu je povinný prijať opatrenia na zamedzenie takéhoto úniku alebo 

šírenia. Ak sa pod elektrickými zariadeniami a v ich ochrannom pásme vyskytujú invázne 

druhy drevín pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima), je potrebné ich odstraňovať iba 

spôsobmi uvedenými vo vyhláške č. 450/2019 Z. z.. Nesprávne zvolené postupy pri 

odstraňovaní inváznych druhov drevín v konečnom dôsledku napomáhajú ich 
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nekontrolovanému šíreniu a potláčajú pôvodnú vegetáciu, čo je obzvlášť nežiadúce 

v chránených územiach.  

 

Inšpekcia listom č. 7685/36/2020-27751/2020 zo dňa 27. 08. 2020 oznámila ZSDIS, a. s. 

podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov začatie 

správneho konania vo veci nariadenia opatrení na zabezpečenie dodržiavania zákona             

č. 150/2019 Z. z. V súlade s § 33 ods. 1 a 2 správneho poriadku dala Inšpekcia účastníkovi 

konania možnosť sa pred vydaním rozhodnutia oboznámiť s podkladmi pre vydanie 

rozhodnutia nahliadnutím do príslušného administratívneho spisu v lehote 5 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. predloženie ďalších dôkazových materiálov, ktoré by mohli objasniť zistenie skutkovej 

podstaty veci. Účastník konania sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia 

v stanovenej lehote vyjadril listom, značka stanoviska CD 66200/2020 zo dňa 04.09.2020.  

 

Inšpekcia má za to, že invázne nepôvodné dreviny pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima) je 

potrebné likvidovať (nie orezávať) výlučne v zmysle vyhlášky č. 450/2019 Z. z., a to 

chemickým spôsobom. Na aplikáciu chemických látok v chránených územiach je potrebný 

súhlas príslušného  orgánu ochrany prírody a krajiny. Na porasty inváznych nepôvodných 

druhov bylín, ako napr. zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea) alebo zlatobyľ kanadská 

(Solidago canadensis), ktoré nezasahujú do elektrického vedenia a neohrozujú prevádzku 

distribučnej sústavy sa nevzťahujú oprávnenia zo zákona o energetike a účastník konania nie 

je vlastníkom, správcom či užívateľom pozemku, preto nemá povinnosť  tieto druhy 

odstraňovať. 

 

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.  

 

  

 

       

 

 

 

 

 

Doručuje  sa :  

Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  

 

Na vedomie 

(po nadobudnutí právoplatnosti) 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody a tvorby 

krajiny, Odbor štátnej správy ochrany prírody, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

Bc. Ing. Vladimír Poljak  

           riaditeľ  


