
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA BRATISLAVA

Jeséniova 17, 83101  Bratislava____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
8391100122/255-3358

Bratislava
01. 02. 2022

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 (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:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO 36038351

Výrok
I.
ukladá pokutu v zmysle § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 150/2019 Z. z. vo výške 500 eur (slovom päťsto eur) za to, že:
- neodstraňoval z parcely č. 1352/1, k. ú. Ľubochňa, v lokalite Krátke nižné, pri starom kameňolome (ďalej len
„parcela“), ktorú majú v správe LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
(ďalej len „LESY SR, š. p.“ alebo „kontrolovaná osoba“), invázny nepôvodný druh – rod pohánkovec (krídlatka)
Fallopia sp. (syn. Reynoutria sp.) – ďalej len „pohánkovec“, čím si nesplnil povinnosť uvedenú 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 formáte IBAN: SK 09 8180 0000 0070 0021 4051, swiftová adresa banky: SPSRSKBA, konštantný
symbol 1118, špecifický symbol: 36038351, variabilný symbol 8391100122. Názov a adresa príjemcu prevodu:
Environmentálny fond, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava.

II.
nariaďuje 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:
- odstráni predpísaným spôsobom v termíne do 30.06.2022, a následne bude pravidelne odstraňovať aj po vzídení
nových jedincov invázny nepôvodný druh – rod pohánkovec z parcely, a bude sa o pozemok starať tak, aby sa
zamedzilo šíreniu inváznych nepôvodných druhov rastlín. Odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov rastlín
sa musí vykonávať podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia 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 20.10.2021 štátny dozor v súlade so zákonom č. 150/2019 Z. z. a vyhláškou č. 450/2019 Z.
z. na základe podnetu, v ktorom podávateľ okrem iného uviedol, že v Ľubochnianskej doline v NP Veľká Fatra, sa
pri skládke Krátke nižné, v starom kameňolome, rozširuje pohánkovec japonský (Fallopia japonica).

Inšpekcia vizuálnou ohliadkou parcely zaznamenala prítomnosť väčšieho množstva inváznej byliny rodu
pohánkovec pozdĺž cesty vedúcej ku starému kameňolomu. Pod kameňolomom inšpekcia zaznamenala iba ojedinelý
výskyt inváznej byliny rodu pohánkovec.

Kontrolovaná parcela je vedená v LV č. 47 ako lesný pozemok, vlastníkom je SR a správcom sú LESY SR, š. p.. V
LV nie je zmienka o nájomcovi ani inej oprávnenej osobe. Celá parcela je o výmere 4051309 m2. Štátny dozor bol
vykonaný len na časti tejto parcely, pri starom kameňolome, Krátke nižné. Časť kontrolovanej parcely vedú LESY
SR, š. p. ako plochu N70 (neúrodná).

V starom PSL (roky 2011 - 2020) nie je zmienka o inváznych rastlinách. Lesný celok Ľubochňa je v procese
tvorby vyhotovovateľom na roky 2021 – 2030 a najnovšie údaje z PSL nemá OZ Liptovský Hrádok k dispozícii.
Kontrolovaná parcela je vedená ako lesný pozemok, jej obhospodarovateľom sú LESY SR, š. p., OZ Liptovský
Hrádok (RZ č. 9588/36/2021-41082/2021).

Zistenia štátneho dozoru sú uvedené v Protokole o vykonaní štátneho dozoru č. 36/019/21/ID-P, č. konania
9588/36/2021-41491/2021 (ďalej len „protokol“) zo dňa 10.11.2021.

Dňa 15.11.2021 bol kontrolovanej osobe elektronicky, prostredníctvom schránky ÚPVS doručený protokol na
oboznámenie sa, listom RZ č. 9588/36/2021-42505/2021 zo dňa 10.11.2021.

Ku zisteniam štátneho dozoru uvedeným v protokole sa v stanovenej lehote vyjadril Ing. Peter Korenko, riaditeľ
OZ Liptovský Hrádok – Vyjadrenie k Protokolu z vykonania štátneho dozoru č. 36/019/21/ID-P, č. konania:
9588/36/2021-41491/2021, č. 31586/2021 (ďalej len „vyjadrenie k protokolu“) zo dňa 22.11.2021, doručené
inšpekcii dňa 24.11.2021, RZ č. 44334/2021. Plná moc zo dňa 25.11.2021 bola doručená inšpekcii emailom dňa
02.12.2021, RZ č. 9588/36/2021-44993/2021.

Vo vyjadrení k protokolu Ing. Korenko uvádza:
"Kontrolovaná parcela KN-C 1352/1 v k. ú. Ľubochňa, lokalita Nižné Krátke s ojedinelým výskytom inváznej
rastliny Fallopia sp. je vedená ako lesný pozemok. Parcela je súčasťou Lesného celku Ľubochňa, momentálne v
obnove plánu starostlivosti o les, ktorý predpisuje činnosti bežného hospodárenia v lesoch podľa § 2, písmena k
zákona 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. Likvidáciu inváznych rastlín, sme podľa § 3, ods. 2
zákona č. 150/2019 povinní odstraňovať v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 450/2019, ktorá
ustanovuje podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov. V roku 2022, hneď po schválení
PSL, budeme uvedenú činnosť realizovať v rámci plánovanej činnosti v ochrane lesa, výkonom 027 - odstraňovanie
inváznych bylín a drevín. Spôsob odstraňovania chemicky budeme konzultovať so Správou národného parku Veľká
Fatra a následne žiadať výnimku z ustanovenia § 14 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, nakoľko
uvedená lokalita sa nachádza v 3. stupni ochrany prírody."

Dňa 15.12.2021 bolo kontrolovanej osobe doručené elektronicky, prostredníctvom schránky ÚPVS Oznámenie o
skončení štátneho dozoru, RZ č. 9588/36/2021-46081/2021 zo dňa 02.12.2021, kde inšpekcia k vyjadreniu Ing. Petra
Korenka uviedla, že vyjadrenie k protokolu berie na vedomie, ale k zisteniam štátneho dozoru neboli podané také
námietky, ktoré by preukazovali nesprávnosť zistení štátneho dozoru.

Inšpekcia Oznámením o začatí správneho konania o správnom delikte a o nariadení opatrení na nápravu č.
255/36/2022-251/2022 zo dňa 05.01.2022 oznámila účastníkovi konania podľa § 18 správneho poriadku začatie
správneho konania o správnom delikte a o nariadení opatrení na nápravu podľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona č.
150/2019 Z. z. 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 ods. 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
do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia, a v rovnakom čase mal účastník konania možnosť písomne sa vyjadriť k
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podkladom rozhodnutia a k spôsobom ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie, resp. predložiť ďalšie dôkazové
materiály, ktoré by mohli objasniť zistenie skutkovej podstaty veci. Toto oznámenie bolo účastníkovi konania
doručené elektronicky, prostredníctvom schránky ÚPVS dňa 07.01.2021.

Dňa 18.01.2022 sa prítomní za LESY SR, š. p. v priestoroch inšpekcie oboznámili s podkladmi pre vydanie
rozhodnutia a nahliadli do administratívneho spisu č. 9588/2021 a spisu č. 255/2022 (osobné údaje podávateľa
podnetu neboli sprístupnené k nahliadnutiu), o čom bola vypracovaná Zápisnica o nazretí do spisu a o oboznámení s
podkladmi rozhodnutia, RZ č. 255/36/2022-1187/2022 zo dňa 18.01.2022 (ďalej len „zápisnica“). Plná moc zo dňa
13.01.2022, RZ č. 1517/2022 bola doručená inšpekcii osobne dňa 18.01.2022. Ing. Ľuboslav Mika do zápisnice v
zmysle § 33 správneho poriadku uviedol: „Vyjadrenie LESOV SR š. p. bolo podané na samostatnom dokumente.
Apelujeme aby sa problematika inváznych druhov riešila systémovo cez akčné plány ktoré majú podstatne vyšší
potenciál problematiku inváznych druhov riešiť“. Zápisnica je podpísaná Ing. Ľuboslavom Mikom a JUDr. Marekom
Morochovičom.

Dňa 18.01.2022 odovzdali zamestnanci LESOV SR, š. p. inšpekcii list Vyjadrenie LESOV SR, š. p. Banská Bystrica
k správnemu konaniu o správnom delikte a opatrení na nápravu v lokalite k. ú. Ľubochňa parcela č. 1352/1 (spis
SIŽP Bratislava č. 255/36/2022-251/2022 z. 05.01.2022) (ďalej len „vyjadrenie k správnemu konaniu“) a Prehľad
pozemkov v LC Ľubochňa.

Vo vyjadrení k správnemu konaniu LESY SR okrem iného uviedli:
Inšpekcia pri svojich úvahách vedúcich k záveru, že LESY SR, š. p. sa pri svojej činnosti/nečinnosti dopustili
správneho deliktu podľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 150/2019 Z. z., vychádzajú zo zlého právneho posúdenia
celej veci tým, že v prípade lesných pozemkov prehliadajú fakt, že povinnosti odstraňovania inváznych druhov z
lesných pozemkov sa vzťahujú výhradne v rozsahu § 3 ods. 2 druhej vety zákona č. 150/2019 Z. z..
1. V pôvodnom PSL (čo sa týka parcely č. 1352/1, k. ú. Ľubochňa, vedenej ako lesný pozemok – neúrodný pozemok
N70) nebola vyhotoviteľom ani schvaľujúcim orgánom uvedená žiadna povinnosť na vykonanie akýchkoľvek
opatrení, v rámci ktorých by bolo možné požadovať odstránenie invázneho druhu Fallopia sp. (viď § 40 zákona č.
326/2005 Z. z. o lesoch).
2. LESY SR, š. p. žiadajú inšpekciu, aby uviedla a preukázala, ktoré činnosti v rámci bežného obhospodarovania
sme mali LESY SR, š. p. vykonať a na základe akého právneho predpisu.
3. LESY SR, š. p. neboli oboznámené ani vyzvané na vykonanie žiadnych opatrení v rozsahu akčného plánu podľa
§ 6 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z. z..
4. LESY SR, š. p. vyzývajú inšpekciu, že ak disponuje vedomosťou o existencii akčného plánu, nech doloží dôkaz
ako nevyhnutný predpoklad pre splnenie podmienok iného správneho deliktu zo strany LESOV SR, š. p. (za
nevykonanie opatrenia). LESY SR, š. p. tiež žiadajú inšpekciu, aby predložila doklady/dôkazy, v akom rozsahu bolo
zabezpečené financovanie vykonania opatrení akčného plánu na lesných pozemkoch podľa § 6 ods. 4 zákona č.
150/2019 Z. z..
5. LESY SR, š. p. žiadajú inšpekciu o zastavenie konania, nakoľko podľa názoru LESOV SR, š. p. nedošlo k
naplneniu skutkovej podstaty iného správneho deliktu.
V súčasnosti prebieha schvaľovanie PSL (2021 - 2030). Ak v novom PSL bude podľa predpisu v danej jednotke
naplánované manažmentové opatrenie, v rámci ktorého bude možné odstrániť invázne druhy, budú LESY SR, š.
p. výkon realizovať podľa neho. Z uvedeného vyplýva, že k dnešnému dňu na danom území nevyplýva žiadna
povinnosť napĺňajúca § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z.. LESY SR, š. p. deklarujú, že sú pripravené z tejto lokality
odstrániť invázne druhy aj nad príslušný platný legislatívny rámec, postupom podľa vyhlášky č. 450/2019 Z. z., za
predpokladu, že nám príslušný orgán ochrany prírody vydá potrebné výnimky a súhlasy nevyhnutné pre vykonanie
uvedenej činnosti.

Inšpekcia k vyjadreniu k správnemu konaniu uvádza:
Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. vlastník alebo správca pozemku sú povinní za podmienok a spôsobom,
ktoré ustanoví ministerstvo vykonávacím predpisom, odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy
uvedené v národnom zozname alebo v zozname EÚ únie okrem druhov podľa odsekov 3 a 4 a starať sa o pozemok
tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu; ak je pozemok v užívaní inej osoby, ako je vlastník alebo správca pozemku, tieto
povinnosti má užívateľ pozemku.
Ak ide o výskyt inváznych nepôvodných druhov rastlín uvedených v národnom zozname alebo v zozname Európskej
únie na lesných pozemkoch, povinnosti podľa prvej vety plní obhospodarovateľ lesa pri činnostiach vykonávaných
v rámci bežného hospodárenia v lesoch [§ 2 písm. k) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov]
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a pri činnostiach vykonávaných v rámci plnenia opatrení určených akčným plánom (§ 6 ods. 1 zákona č. 150/2019
Z. z.).
V § 2 písm. k) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov je uvedené: Na účely tohto
zákona sa rozumie bežným hospodárením v lesoch taký spôsob vykonávania obnovy lesa, výchovy lesa, ťažby,
prepravy dreva, sprístupňovania lesa, lesníckotechnických meliorácií, zahrádzania bystrín a ochrany lesa, ktorý aj
bez požiadaviek vyplývajúcich zo zákazov alebo iných podmienok a obmedzení ustanovených osobitnými predpismi
alebo zo zákazov alebo iných podmienok a obmedzení uložených na ich základe umožňuje pri dodržaní tohto zákona
trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch; zákazy alebo iné podmienky a obmedzenia ustanovené týmito osobitnými
predpismi nie sú touto definíciou dotknuté.

Z prvej vety § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. vyplývajú povinnosti odstraňovania inváznych druhov vlastníkom,
správcom, resp. užívateľom pozemkov. Správcom kontrolovaného pozemku sú podľa LV č. 47 LESY SR, š. p..

Druhá veta § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. sa týka lesných pozemkov. Kontrolovaná parcela je lesným
pozemkom. A teda povinnosti podľa prvej vety § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. plní obhospodarovateľ lesa. V
tomto prípade je obhospodarovateľom lesa OZ Liptovský Hrádok.
Bežným hospodárením v lesoch [§ 2 písm. k) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch] je okrem iného aj ochrana lesa.
Ing. Peter Korenko vo vyjadrení k protokolu uviedol: Likvidáciu inváznych rastlín, sme podľa § 3 ods. 2 zákona č.
150/2019 povinní odstraňovať v zmysle vyhlášky č. 450/2019 Z. z.. V roku 2022, hneď po schválení PSL, budeme
uvedenú činnosť realizovať v rámci plánovanej činnosti v ochrane lesa, výkonom 027 - odstraňovanie inváznych
bylín a drevín.

LESY SR, š. p., OZ Liptovský Hrádok vedú kontrolovanú parcelu ako neúrodný pozemok N70. Inšpekcia však
dodáva, že invázne druhy nepoznajú hranice územného členenia, ani iného delenia (napr. lesné porasty, bez lesných
porastov, neúrodný pozemok...). Inváznym druhom sa veľmi dobre darí na pozemkoch, do ktorých nikto nezasahuje,
resp. zasahuje, ale nevhodným spôsobom. Nesprávne zvolené postupy pri odstraňovaní inváznych druhov, alebo
neodstraňovanie napomáha ich nekontrolovateľnému šíreniu. Invázne druhy potláčajú pôvodnú vegetáciu, čo je
obzvlášť nežiadúce v chránených územiach.

Od roku 2002 do roku 2019 bola problematika inváznych druhov včlenená do zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny. Od roku 2019 je v platnosti nový zákon č. 150/2019 Z. z..

Inšpekcia berie na vedomie, že LESY SR, š. p. – OZ Liptovský Hrádok majú snahu o likvidáciu inváznej byliny
pohánkovec z kontrolovanej parcely.

Tvorba akčných plánov je v kompetencii Ministerstva životného prostredia SR prostredníctvom ŠOP SR v spolupráci
s dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy a za účasti verejnosti a schvaľuje vláda SR.

Rod pohánkovec je zapísaný v zozname inváznych nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy SR vydaný
nariadením vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich
obavy SR.

Pohánkovec sa rozmnožuje vegetatívne a je to dvojklíčnolistová trváca bylina. Pre pohánkovec je povolený
mechanický spôsob odstraňovania (vykopávanie, aplikácia horúcej pary, kosenie a mulčovanie, nastielanie fóliami),
chemický alebo kombinovaný spôsob odstraňovania.

Účastník konania je povinný predložiť inšpekcii písomnú správu o splnení opatrení podľa § 16 ods. 18 zákona
č. 150/2019 Z. z. do 10 pracovných dní od ich vykonania, a to listinne na adresu Slovenská inšpekcia životného
prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, alebo elektronicky
prostredníctvom schránky ÚPVS.

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.



5 / 5

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 Sufix: 10001

Doručuje sa
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Generálne riaditeľstvo, Námestie SNP 8, 97566  Banská Bystrica,
Slovenská republika

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

Environmentálny fond, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 97401 Banská Bystrica


