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PROSTREDIA BANSKÁ BYSTRICA
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Číslo spisu
8391300222/6943-18802

Banská Bystrica
07. 06. 2022

ROZHODNUTIE
č. 8391300222/6943-18802

Popis konania / Účastníci konania
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica 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." alebo "zákon o inváznych druhoch") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „správny poriadok“) účastníkovi konania:

Lumigreen, s.r.o.
Hradská 535
966 54 Tekovské Nemce
IČO: 50 698 427

Výrok
I. ukladá pokutu
podľa ustanovenia § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 150/2019 Z.z. vo výške 500 eur (slovom päťsto eur) za
porušenie ustanovenia § 2 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z.z., tým že v období od 23.07.2021 do 23.03.2022
uvádzal na trh prostredníctvom internetového obchodu na webovom sídle https://www.lumigreen.sk/, ktorého je
prevádzkovateľom, invázne nepôvodné druhy rastlín Fallopia aubertii (pohánkovec Aubertov) zaradené nariadením
vlády Slovenskej republiky č. 449/2019 Z. z. na zoznam inváznych nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich
obavy Slovenskej republiky.

Pokutu je potrebné zaplatiť, podľa § 47 ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
a § 21 ods. 9 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných
druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia na
účet: Štátna pokladnica Bratislava, číslo účtu vo formáte IBAN: SK 0981800000007000214051, swiftová adresa
banky: SPSRSKBA, konštantný symbol 1118, špecifický symbol: 50698427, variabilný symbol 8391300222. Názov
a adresa príjemcu prevodu: Environmentálny fond, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava.

II. nariaďuje
podľa ustanovenia § 21 ods. 8 zákona č. 150/2019 Z. z. v nadväznosti na § 16 ods. 15 zákona č. 150/2019 Z. z.
vykonať opatrenia na zabezpečenie dodržiavania zákazu uvedeného v § 2 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z.z. , podľa
ktorého je invázne nepôvodné druhy uvedené v zozname inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy
Slovenskej republiky zakázané priniesť na územie Slovenskej republiky, držať, rozmnožovať, prepravovať okrem
ich prepravy v súvislosti s ich eradikáciou, uvádzať na trh, používať, vymieňať, nechať rozmnožovať, chovať,
pestovať alebo uvoľniť do životného prostredia.
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Termín: bezodkladne

Odôvodnenie
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor inšpekcie
biologickej bezpečnosti (ďalej len „inšpekcia“) vykonala dňa 23.03.2022 štátny dozor u kontrolovanej osoby,
ktorou je spoločnosť Lumigreen, s.r.o., Hradská 535, 966 54 Tekovské Nemce (ďalej len „účastník konania“
alebo „kontrolovaná osoba“), zameraný na dodržiavanie ustanovení zákona č. 150/2019 Z. z. Vykonaným štátnym
dozorom dňa 23.03.2022 inšpekcia zistila na webovom sídle https://www.lumigreen.sk/ predaj jedincov invázneho
nepôvodného druhu rastlín Fallopia aubertii (pohánkovec Aubertov), ktorý je zaradený podľa nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 449/2019 Z. z. na zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej
republiky a tieto je podľa § 2 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z. z. zakázané priniesť na územie Slovenskej republiky, držať,
rozmnožovať, prepravovať okrem ich prepravy v súvislosti s ich eradikáciou, uvádzať na trh, používať, vymieňať,
nechať rozmnožovať, chovať, pestovať alebo uvoľniť do životného prostredia.

Prevádzkovateľom uvedeného internetového obchodu je kontrolovaná osoba, ktorou je spoločnosť Lumigreen, s.r.o.,
Hradská 535, 966 54 Tekovské Nemce, IČO: 50 698 427.

Inšpekcia vykonala u kontrolovanej osoby dňa 23.03.2022 v sídle spoločnosti Lumigreen, s.r.o. na Hradskej 535
v Tekovských Nemciach, ktorej súčasťou sú aj skladové priestory, štátny dozor v oblasti prevencie a manažmentu
introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov v pôsobnosti zákona č. 150/2019 Z.z.

Počas výkonu štátneho dozoru, u kontrolovanej osoby, dňa 23.03.2022 bol na základe zisteného stavu, spísaný
záznam o zistených skutočnostiach (č. konania 6253/46/2022-10326/2022), v ktorom kontrolovaná osoba uviedla
nasledovné vyjadrenie:

„Neboli sme si vedomí, že uvedená rastlina sa nachádza v zozname inváznych druhov. Dôverovali sme dodávateľom,
že ich ponuka zostavená pre Slovenskú republiku neobsahuje rastliny, ktoré sú v zozname inváznych druhov pre SR.
Po upozornení zo strany kontroly inšpekcie životného prostredia sme okamžite uvedené rastliny stiahli z predaja a
izolovali pred prípadným rozširovaním.“

Na základe § 16 ods. 2 písm. j) zákona č. 150/2019 Z. z. inšpekcia vydala kontrolovanej osobe dňa 23.03.2022,
zákaz nakladania s rastlinným druhom Fallopia aubertii (pohánkovec Aubertov) až do objasnenia veci (č. konania
6253/46/2022-10327/2022).

Zistenia z výkonu štátneho dozoru sú uvedené v Protokole o vykonaní štátneho dozoru č.46/008/22/ID-P, č. konania
6253/46/2022-10860/2022 zo dňa 29.03.2022, ktorý bol účastníkovi konania doručený dňa 01.04.2022 s možnosťou
vyjadriť sa k zisteniam v ňom uvedeným v lehote do 10 dní od jeho doručenia. Ku zisteniam štátneho dozoru
uvedeným v protokole sa kontrolovaná osoba nevyjadrila.

Dňa 27.04.2022 bolo kontrolovanej osobe doručené Oznámenie o skončení štátneho dozoru, č. konania
6253/46/2022-13917/2022.

Na základe zisteného nedostatku uvedeného v Protokole č. 46/008/22/ID-P, č. konania 6253/46/2022-10860/2022,
Inšpekcia listom č. konania 6943/46/2022-15301/2022 doručenom dňa 11.05.2022 oznámila účastníkovi konania,
ktorým je spoločnosť Lumigreen, s.r.o., Hradská 535, 966 54 Tekovské Nemce začatie správneho konania o
správnom delikte podľa § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 150/2019 Z.z. a vo veci nariadenia opatrení podľa § 21
ods. 8 zákona č. 150/2019 Z.z. na zabezpečenie dodržiavania zákona č. 150/2019 Z.z. Pred vydaním rozhodnutia
mal účastník konania možnosť oboznámiť sa s podkladmi pre vydanie rozhodnutia nahliadnutím do príslušného
administratívneho spisu v sídle IŽP BB v lehote do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí správneho konania.
V tejto lehote mal účastník konania tiež možnosť písomne sa vyjadriť k podkladom rozhodnutia a k spôsobu
ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie, resp. mohol predložiť ďalšie dôkazové materiály, ktoré by mohli
objasniť zistenie skutkovej podstaty veci. Inšpekcia súčasne účastníka konania upozornila, že ak v stanovenej lehote
nepredloží vyjadrenie k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia, ani ich nedoplní, bude pri rozhodovaní v
predmetnej veci vychádzať zo známych podkladov, ktoré má inšpekcia k dispozícii.
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Účastník konania sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia v stanovenej lehote nevyjadril.

Odôvodnenie výšky pokuty:

Nepôvodné druhy rastlín alebo živočíchov sú také druhy, ktoré na území Slovenska nemajú pôvodný areál rozšírenia
a boli na naše územie dovezené alebo sa sem rozšírili z iných krajín. Invázne druhy sú nepôvodné druhy rastlín
alebo živočíchov, ktoré majú potenciál sa rýchlo šíriť a negatívne ovplyvňovať populácie našich pôvodných druhov
a pôvodné biotopy. Pochádzajú najčastejšie z amerického kontinentu, z Ázie alebo aj iných častí sveta.

Ako jeden z inváznych nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky, je v Prílohe č. 1
nariadenia č. 449/2019, ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej
republiky, uvedený aj rod Fallopia sp. Druh Fallopia aubertii je zaradený do rodu Fallopia sp. (syn. Reynoutria),
slovenský názov pohánkovec (krídlatka).

Správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadal aj na skutočnosť, že od 23.07.2021 do času vykonania
štátneho dozoru t.j. do 23.03.2022 bolo v spoločnosti Lumigreen naskladnených celkovo 120 ks jedincov invázneho
nepôvodného druhu Fallopia aubertii (pohánkovec Aubertov) zaradeného podľa nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 449/2019 Z. z. na zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky.
Z uvedeného počtu rastlín bolo do času vykonania štátneho dozoru t.j. do 23.03.2022 predaných 13 ks a v čase
vykonania štátneho dozoru sa nachádzalo v skladových priestoroch, spoločnosti Lumigreen, 107 ks jedincov
invázneho nepôvodného druhu Fallopia aubertii (pohánkovec Aubertov).

Zároveň zohľadnil, že kontrolovaná osoba počas výkonu štátneho dozoru poskytla inšpekcii potrebnú súčinnosť,
podala dôležité informácie a vysvetlenia pre výkon štátneho dozoru a taktiež predložila inšpekcii požadované
písomnosti.

Inšpekcia zohľadňuje aj to, že kontrolovaná osoba počas výkonu štátneho dozoru dňa 23.03.2022 rastliny invázneho
nepôvodného druhu Fallopia aubertii (pohánkovec Aubertov) z ponuky na predaj na internetovej stránke https://
www.lumigreen.sk/ odstránila.

Sankcia má spĺňať preventívnu i represívnu funkciu. S prihliadnutím na všetky okolnosti, ako aj vzhľadom na
závažnosť a čas trvania protiprávneho stavu uložil správny orgán účastníkovi konania pokutu vo výške 500 eur.

V tejto súvislosti správny orgán poukazuje na ustanovenie § 21 ods. 2 zákona č. 150/20219 Z. z., ktoré umožňuje za
správny delikt, ktorého sa dopustil účastník konania uložiť pokutu v rozpätí od 500 eur do 75 000 eur. Uložená pokuta
vo výške 500 eur je na dolnej hranici zákonom stanoveného rozpätia, je zákonná a jej výška primeraná a dostatočná.
Správny orgán je toho názoru, že skutkový stav bol náležite zistený a preukázaný, a preto bolo rozhodnuté tak, ako
je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

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 Banská
Bystrica 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.

JUDr. Denisa Masná
riaditeľka inšpektorátu

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00156906 Sufix: 10003
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Doručuje sa
Lumigreen, s.r.o., Hradská 535, 96654  Tekovské Nemce, Slovenská republika

Na vedomie
Po nadobudnutí právoplatnosti:
1. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia ochrany prírody a biodiverzity, odbor ochrany biodiverzity a krajiny,
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Environmentálny fond, Nevädzova 5, 821 01 Bratislava
3. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica


