
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA BRATISLAVA

Jeséniova 17, 83101  Bratislava____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
8391100921/8757-46262

Bratislava
03. 12. 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 (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:
Podielnicke družstvo DUNAJ, Vývojová 852, 851 10 Bratislava – Rusovce, IČO 00190667

Výrok
I. ukladá

pokutu v zmysle § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 150/2019 Z. z. vo výške 200 eur (slovom dvesto eur) za to, že:

- neodstraňoval z parcely registra KN-C č. 1571, k. ú. Čunovo, vo vlastníctve Podielnicke družstvo DUNAJ, vedenú
v KN ako vodná plocha, nachádzajúca sa v Chránenom areáli Ostrovné lúčky invázne nepôvodné druhy drevín
pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima), 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: 00190667, variabilný symbol 8391100921. 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 31.12.2022, a následne bude pravidelne odstraňovať aj po vzídení
nových jedincov invázne dreviny pajaseň žliazkatý, Ailanthus altissima (ďalej len „pajaseň“) z parcely č. 1571, k.
ú. Čunovo, a bude sa starať aj o ostatné pozemky vo svojom vlastníctve, správe alebo užívaní tak, aby sa zamedzilo
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šíreniu akýchkoľvek inváznych nepôvodných druhov rastlín. Odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov rastlín
sa musí vykonávať podľa vyhlášky č. 450/2019 Z. z..

Odôvodnenie
Inšpekcia vykonala dňa 19.05.2021 štátny dozor v súlade so zákonom č. 150/2019 Z. z. a vyhláškou č. 450/2019 Z.
z., a to na základe zverejnených informácií Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ďalej len „ŠOP SR“) na
parcele E č. 1132/2, k. ú. Rusovce (ďalej len „parcela Rusovce“) a parcele registra KN-C č. 1571, k. ú. Čunovo (ďalej
len „parcela Čunovo“) vedenej ako vodná plocha. Pozemky sa nachádzajú v Chránenom areáli Ostrovné lúčky, kde
platí 4. stupeň územnej ochrany.

Výkonu štátneho dozoru sa v zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 150/2019 Z. z. zúčastnila aj prizvaná osoba za ŠOP SR,
RNDr. Helga Kothajová, RZ č. 6657/36/2021-16816/2021.

Podielnicke družstvo DUNAJ, Vývojová 852, 851 10 Bratislava – Rusovce (ďalej len „PD DUNAJ“ alebo
„kontrolovaná osoba“) je vlastníkom parcely Rusovce (č. LV 655), aj parcely Čunovo (č. LV 1636). V listoch
vlastníctva nie je zmienka o správcovi, nájomcovi, ani inej oprávnenej osobe.

ŠOP SR na webovom sídle www.sopsr.sk zverejnila informáciu o miestach výskytu inváznych nepôvodných
druhov prostredníctvom interaktívnej mapy Slovenska, kde sú zverejnené informácie o miestach výskytu inváznych
nepôvodných druhov rastlín – http://www.sopsr.sk/invazne-web/.

Na interaktívnej mape bol zaznamenaný výskyt inváznej dreviny pajaseň v lokalite Ostrovné lúčky, Veľké čunovské
jazero, kde platí 4. stupeň ochrany.

Inšpekcia vykonala v rámci výkonu štátneho dozoru dňa 19.05.2021 miestnu ohliadku parcely Rusovce a parcely
Čunovo. Inšpekcia vizuálnou ohliadkou parcely Rusovce a parcely Čunovo zaznamenala prítomnosť inváznej
dreviny pajaseň, čím potvrdzuje pravdivosť informácií zverejnených na interaktívnej mape inváznych druhov ŠOP
SR.

Na parcele Rusovce inšpekcia zaznamenala prítomnosť väčšieho počtu výmladkov dreviny pajaseň do výšky cca
30 cm.

Na parcele Čunovo inšpekcia zaznamenala výskyt mladých jedincov inváznej dreviny pajaseň do výšky cca 4 metre.

Na mieste výkonu štátneho dozoru sa do Záznamu o zistených skutočnostiach, RZ č. 6657/36/2021-16919/2021 zo
dňa 19.05.2021, vyjadril právny zástupca PD DUNAJ a tiež RNDr. Helga Kothajová.

Na základe pravdepodobnosti, že parcelu Rusovce a parcelu Čunovo majú v správe LESY SR, š. p., právny zástupca
kontrolovanej osoby zaslal dňa 19.05.2021 inšpekcii e-mail, RZ č. 19180/2021, v ktorom uviedol, že užívateľom
týchto parciel sú LESY SR, š. p. a teda LESY SR, š. p. sú povinné plniť povinnosť podľa zákona č. 150/2019 Z. z..

Právny zástupca kontrolovanej osoby preposlal inšpekcii e-mail zo dňa 14.08.2019 medzi PD DUNAJ a npor.
Ing. Monikou Mastišovou z Hasičského a záchranného útvaru hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenia protipožiarnych
kontrol, v ktorom je uvedené, že LESY SR, š. p. sú obhospodarovateľom lesných pozemkov vo vlastníctve PD
DUNAJ (informácia overená u Ing. Martina Knurovského – vedúceho lesnej správy v Bratislave) v zmysle § 22
ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v
znení neskorších predpisov a obhospodarovateľ plní aj povinnosti v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi na
predmetných pozemkoch.

Inšpekcia sa obrátila na LESY SR, š. p., OZ Smolenice so Žiadosťou o poskytnutie informácií týkajúcich
sa pozemkov – parcela č. 1132/2, k. ú. Rusovce a parcela č. 1571, k. ú. Čunovo zo dňa 11.06.2021, RZ
č. 6657/36/2021-20792/2021. LESY SR, š. p. túto žiadosť prevzali elektronicky prostredníctvom ÚPVS dňa
14.06.2021.
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Dňa 23.06.2021 bol inšpekcii doručený list, RZ č. 22598/2021, od LESY SR, š. p., OZ Smolenice: Žiadosť o
poskytnutie informácie – zaslanie, č. 17549/2021-210 zo dňa 18.06.2021, v ktorom je uvedené: „Lesy SR, š. p., OZ
Smolenice užívajú parcelu KN-E č. 1132/2 v k. ú. Rusovce. Parcelu KN-C č. 1571 v k. ú. Čunovo (vodná plocha)
neužívajú“.

Parcela Rusovce je v užívaní LESY SR, š. p. a preto sa povinnosti v zmysle zákona č. 150/2019 Z. z. nevzťahujú
na PD DUNAJ ako vlastníka pozemku.

PD DUNAJ – vlastník parcely Čunovo, si neplnil povinnosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. tým, že
neodstraňoval z parcely Čunovo inváznu drevinu pajaseň.

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 Európskej 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.

Zistenia štátneho dozoru sú uvedené v Protokole o vykonaní štátneho dozoru č. 36/009/21/ID-P, č. konania
6657/36/2021-22833/2021 (ďalej len „protokol“) zo dňa 02.07.2021.

Dňa 09.07.2021 bol kontrolovanej osobe elektronicky, prostredníctvom schránky ÚPVS doručený protokol na
oboznámenie sa, RZ č. 6657/36/2021-24878/2021 zo dňa 07.07.2021. K zisteniam štátneho dozoru uvedeným v
protokole sa kontrolovaná osoba nevyjadrila.

Dňa 29.07.2021 bolo kontrolovanej osobe doručené elektronicky, prostredníctvom schránky ÚPVS Oznámenie o
skončení štátneho dozoru, RZ č. 6657/36/2021-27472/2021 zo dňa 23.07.2021.

Inšpekcia Oznámením o začatí správneho konania o správnom delikte a o nariadení opatrení na nápravu č.
8757/36/2021-31376/2021 zo dňa 23.08.2021 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 10 dní odo dňa doručenia oznámenia, a v rovnakom čase mal účastník konania možnosť písomne sa vyjadriť k
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 26.08.2021.

Účastník konania sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia v stanovenej lehote vyjadril listom –
Vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia zo dňa 03.09.2021 (ďalej len „vyjadrenie“) s 3 prílohami: 1. Plnomocenstvo
zo dňa 03.09.2021, 2. emailová komunikácia zo dňa 02.09.2021 a 3. printscreen z webovej stránky Slovenského
rybárskeho zväzu www.szrbratislava5.sk. Vyjadrenie bolo inšpekcii doručené elektronicky, prostredníctvom ÚPVS
dňa 03.09.2021, RZ č. 32912/2021.

Účastník konania splnomocňuje Advokátsku kanceláriu JUDr. Matúš Meheš s. r. o., Nevädzova 6C, 821 01
Bratislava, IČO 36855430 (ďalej len „advokátska kancelária“) na zastupovanie vo veci správneho konania vedeného
SIŽP, IŽP BA, sp. zn. 8757/36/2021-31376/2021.

Advokátska kancelária v zastúpení klienta PD DUNAJ vo vyjadrení uvádza, že PD DUNAJ je výlučným vlastníkom
parcely Čunovo, avšak dlhodobo nie je užívateľom a obhospodarovateľom parcely, najmä z dôvodu, že parcela
Čunovo je vodnou plochu, pričom PD DUNAJ je poľnohospodárskym družstvom, a táto parcela je v súčasnosti
nevhodná na užívanie na poľnohospodárske účely (pestovanie poľnohospodárskych plodín) ako orná pôda.

Vo vyjadrení je ďalej uvedené, že na základe preverenia evidencie užívania pozemkov PD DUNAJ a
následným výslovným potvrdením prostredníctvom emailovej správy bolo zistené, že dlhodobým užívateľom a
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obhospodarovateľom parcely Čunovo je Slovenský rybársky zväz, Bratislava V, Gessayova 21, 851 03 Bratislava,
IČO 30778735 (ďalej len „rybársky zväz“).

Vo vyjadrení sa tiež uvádza, že povinnosti uvedené v § 3 ods. 2 prvá veta zákona č. 150/2019 Z. z. sa nevzťahujú na
PD DUNAJ ako vlastníka parcely Čunovo, ale na rybársky zväz ako jej užívateľa a obhospodarovateľa.

Vo vyjadrení je uvedené, že PD DUNAJ považuje toto správne konanie za neodôvodnené, nakoľko PD DUNAJ sa
preukázateľne nedopustilo žiadneho správneho deliktu podľa zákona č. 150/2019 Z. z. a PD DUNAJ žiada inšpekciu
aby v súlade s § 30 ods. 1 písm. h) správneho poriadku toto správne konanie voči PD DUNAJ bez zbytočného
odkladu zastavila.

Vo vyjadrení dáva PD DUNAJ inšpekcii do pozornosti evidentný rozpor vyhlášky č. 450/2019 Z. z. so zákonom
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“). Parcela Čunovo sa nachádza
v Chránenom vtáčom území Dunajské luhy, na ktoré sa vzťahuje v časti parcely Čunovo 4. stupeň ochrany. Podľa
prílohy č. 2 vyhlášky č. 450/2019 Z. z. je možné odstraňovať pajaseň výlučne chemicky. Podľa § 15 ods. 1 písm. d)
zákona č. 543/2002 Z. z. je uvedené – na území, na ktorom platí 4. stupeň ochrany, je zakázané aplikovať chemické
látky a hnojivá.

Z citovaných ustanovení je zrejmé, že vyhláška č. 450/2019 Z. z. prikazuje vlastníkovi alebo užívateľovi parcely
odstránenie pajaseňa chemicky, avšak zákon č. 543/2002 Z. z. akúkoľvek aplikáciu chemických látok v 4. stupni
ochrany výslovne zakazuje.

Právna teória stanovuje, že zákon je vždy nadriadený vyhláške, a v prípade rozporu vyhlášky so zákonom, majú
prednosť ustanovenia zákona pred vyhláškou. Inak v jednoduchosti povedané, zákon má vyššiu právnu silu ako
vyhláška, a v danom prípade zákon č. 543/2002 Z. z. má prednosť pred vyhláškou č. 450/2019 Z. z..

Vo vyjadrení je tiež uvedené, že zákon č. 150/2019 Z. z. v spojení s vyhláškou č. 450/2019 Z. z. vo vzťahu k
odstráneniu pajaseňa v území so 4. stupňom ochrany je nielen prakticky ale aj právne absolútne nevykonateľný.
Ak by totiž PD DUNAJ alebo akýkoľvek iný užívateľ pri odstraňovaní pajaseňa postupoval podľa vyhlášky č.
450/2019 Z. z. a aplikoval by chemické látky, tak by porušil zákon č. 543/2002 Z. z. Je vylúčené, aby inšpekcia
uložila akékoľvek opatrenia podľa zákona č. 150/2019 Z. z. v spojení s vyhláškou č. 450/2019 Z. z., ktorými by de
facto aj de iure ukladala povinnosť subjektu vykonať také opatrenia, ktoré sú v evidentnom rozpore so zákonom č.
543/2002 Z. z. (napr. odstrániť pajaseň chemicky v 4. stupni ochrany).

Na záver je vo vyjadrení uvedené, že toto správne konanie je vedené absolútne nedôvodne a preto je dôvod na jeho
bezodkladné zastavenie.

V priloženej e-mailovej komunikácii k vyjadreniu zo dňa 02.09.2021 medzi advokátskou kanceláriou a rybárskym
zväzom, advokátska kancelária uvádza: „V emaily z jan. 2021 ste prejavili záujem o nadobudnutie pozemkov
pod a v bezprostrednom okolí štrkovísk (jazier) nachádzajúcich sa v k. ú. Čunovo a Rusovce, a to z dôvodu, že
Slovenský rybársky zväz, Bratislava V je ich dlhodobým užívateľom resp. obhospodarovateľom. Vzhľadom na
uvedené Vás chcem zdvorilo požiadať o informáciu či ste aj v roku 2020 a 2021 boli a ste užívateľom parc. č. 1571,
o výmere 186167 m2, druh pozemku: vodná plocha nachádzajúcej sa v k. ú. Čunovo, ktorej vlastníkom je klient PD
DUNAJ? Na uvedené Vás dopytujem z toho dôvodu, že predstavenstvo klienta zvažuje zaradiť Váš návrh (nižšie)
na prerokovanie na najbližšej členskej schôdzi, a z toho dôvodu potrebuje byť Váš záujem pred členmi družstva
relevantne podložený (napr. užívaním).“

Odpoveď rybárskeho zväzu na e-mail zo dňa 02.09.2021: „Tunajšia SRZ BA V, aj v rokoch 2020 a 2021
obhospodarovala uvedené vodné plochy“.

Na základe informácie, že dlhodobým užívateľom a obhospodarovateľom parcely Čunovo je rybársky zväz,
inšpekcia zaslala účastníkovi konania elektronicky prostredníctvom ÚPVS list – Žiadosť o zaslanie nájomnej
zmluvy (ďalej len „žiadosť“), RZ č. 8757/36/2021-34426/2021 zo dňa 17.09.2021, kde inšpekcia v zmysle § 32
správneho poriadku žiada zaslanie nájomnej zmluvy medzi PD DUNAJ a rybárskym zväzom, nakoľko z e-mailovej
komunikácie nie je jasné akým spôsobom dochádza k obhospodarovaniu vodnej plochy na parcele Čunovo, a či
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súčasťou jej obhospodarovania je aj odstraňovanie inváznych druhov rastlín v zmysle zákona č. 150/2019 Z. z.. Táto
žiadosť bola účastníkovi konania doručená elektronicky prostredníctvom ÚPVS dňa 20.09.2021.

Dňa 27.09.2021 bola inšpekcii doručená Odpoveď na Žiadosť o zaslanie nájomnej zmluvy zo dňa 24.09.2021 (ďalej
len „odpoveď“), ktorú inšpekcia zaevidovala pod RZ č. 36152/2021 s 2 prílohami: 1. Pridelenie rybárskych revírov,
zn. 5-70/00 zo dňa 14.11.2000 – Čunovo – 3 ha a 2. Pridelenie rybárskych revírov, zn. 5-70/00 zo dňa 14.11.2000
– Čunovo – 15 ha.

V odpovedi advokátska kancelária uvádza, že už vo vyjadrení uviedli, že dlhodobým užívateľom a
obhospodarovateľom parcely Čunovo je rybársky zväz. Táto skutočnosť bola preukázaná výslovným vyhlásením
štatutárneho zástupcu rybárskeho zväzu (e-mailová komunikácia zo dňa 02.09.2021).

V odpovedi je tiež uvedené, že inšpekcii je veľmi dobre známe, a to nielen z osobnej obhliadky, že parcela Čunovo je
vodná plocha (jazero). V odpovedi je tiež uvedené, že inšpekcia ako orgán štátnej správy určite dobre vie, že vodné
plochy vrátane ich brehov majú špecifické postavenie oproti iným pozemkom. Užívanie vodných plôch vrátane ich
brehov je regulované napr. týmito právnymi predpismi: zákon č. 364/2002 Z. z. vodný zákon, zákon č. 216/2018 Z.
z. o rybárstve, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, a pod..

V odpovedi ďalej uvádzajú, že užívanie vodných plôch vrátane ich brehov je možné aj z iného právneho titulu ako
zmluvného, a to napr. zákonného a pod..

Advokátska kancelária tiež uviedla, že už z vyjadrenia vyplýva, že rybársky zväz užíva parcelu Čunovo (vrátane jej
brehov) nielen na základe zákona o rybárstve a pridelenia rybárskeho revíru – Čunovo, ale aj v súlade s dohodou
PD DUNAJ.

V odpovedi sa ďalej uvádza, že medzi povinnosti rybárskeho zväzu ako užívateľa parcely Čunovo patrí aj
starostlivosť o brehy vodnej plochy, a to vrátane všetkých povinností vyplývajúcich zo zákona č. 150/2019 Z. z.,
ktoré prináležia užívateľovi parcely Čunovo (odstraňovanie inváznych druhov rastlín nevynímajúc).

Aj v tejto odpovedia žiada advokátska kancelária, aby inšpekcia bezodkladne zastavila správne konanie.

Dňa 29.09.2021 bola inšpekcii doručená e-mailová komunikácia medzi advokátskou kanceláriou a rybárskym
zväzom, RZ č. 36495/2021. V e-mailovej komunikácii zo dňa 29.09.2021 rybársky zväz uvádza: „k Vašej
otázke ohľadom starostlivosti o brehy jazera: To je samozrejmosťou, lebo Slovenský rybársky zväz je občianske
združenie, založené v súlade so zákonom o združovaní občanov, ktorí sú organizovaní v miestnych alebo mestských
organizáciách. Členov spája spoločný záujem o rozvoji a uplatňovaní rybárstva, využívaní rybárskeho práva v
súlade so všeobecnými záväznými, i právnymi predpismi, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia, v oblasti
starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody...... Každý člen SRZ má práva a povinnosti. Medzi povinnosti patrí
napr. splniť si brigádnickú povinnosť v rozsahu stanovenom organizáciou. Tunajší zväz vykonáva množstvo brigád
za účelom i čistenia okolia rybárskych revírov – v každom roku sú členovia informovaní o plánovaných termínoch
a miestach brigád na web stránke, facebooku, v kancelárii zväzu pri kúpe povolenia. Okrem pravidelných brigád sa
vykonávajú v prípade potreby i mimoriadne brigády. Tunajšia organizácia pravidelne čistí brehy rybárskych revírov
pod dohľadom referentov brigád či predsedov príslušných odbočiek tunajšieho zväzu (a to nielen po rybároch, ale i
po kúpajúcich sa, turistoch a pod.), následne odpad na vlastné náklady odváža.“

Inšpekcia sa zároveň obrátila na rybársky zväz listom – Žiadosť o poskytnutie informácie, RZ č.
8757/36/2021-38769/2021 zo dňa 14.10.2021 (ďalej len „žiadosť od rybárskeho zväzu“), ktorý bol doručený
rybárskemu zväzu elektronicky prostredníctvom ÚPVS dňa 22.10.2021.

Inšpekcia požadovala v žiadosti od rybárskeho zväzu v zmysle § 32 správneho poriadku špecifikáciu rybárskeho
revíru so zakreslením vodnej plochy. Inšpekcia žiadala rybársky zväz aj o poskytnutie informácie čo obsahuje
rybársky revír a či do rybárskeho revíru patria aj brehy.

Inšpekcia tiež požiadala v zmysle § 49 ods. 2 správneho poriadku odvolací orgán listom – Žiadosť o predĺženie
lehoty na vydanie rozhodnutia, RZ č. 8757/36/2021-39240/2021 zo dňa 18.10.2021, ktorý bol odvolaciemu orgánu
doručený elektronicky, prostredníctvom ÚPVS dňa 20.10.2021. Inšpekcia uviedla, že vzhľadom na povahu veci
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prvostupňový správny orgán preveruje všetky okolnosti skutkovej podstaty, a preto nemôže rozhodnúť v stanovenej
lehote.

Odvolací orgán v liste – Odpoveď na žiadosť o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia, RZ č.
6147/26/2020-40357/2021 zo dňa 25.10.2021 uvádza, že vzhľadom na Vaše telefonické doplnenie žiadosti o
informáciu, že ku prevereniu všetkých okolností skutkovej podstaty je nevyhnutná súčinnosť ďalších subjektov,
Vám lehotu na rozhodnutie predlžujeme o 60 dní. Tento list bol inšpekcii doručený elektronicky prostredníctvom
ÚPVS dňa 25.10.2021, RZ č. 40409/2021.

Inšpekcia zároveň o tejto skutočnosti v zmysle § 49 ods. 2 správneho poriadku upovedomila advokátsku kanceláriu
a PD DUNAJ listom – Upovedomenie, RZ č. 8757/36/2021-40504/2021 zo dňa 26.10.2021. Upovedomenie bolo
advokátskej kancelárii doručené elektronicky prostredníctvom ÚPVS dňa 26.10.2021 a PD DUNAJ dňa 27.10.2021.

Dňa 10.11.2021 bol inšpekcii poštou doručený list od rybárskeho zväzu: Žiadosť o poskytnutie informácie –
odpoveď č. 133/2021 zo dňa 27.10.2021 (ďalej len „odpoveď rybárskeho zväzu“) zaevidovaný inšpekciou pod RZ
č. 42474/2021.

V odpovedi rybárskeho zväzu je uvedené, že obhospodarujú rybárske revíry na základe pridelenia revírov od
užívateľa, Rady SRZ. Ide o lovné rybárske revíry evidované v databáze rybárskych revírov MŽP. Predmetné rybárske
revíry zarybňuje tunajší zväz na základe schváleného trojročného plánu zarybnenia, schváleného MŽP. Tunajší zväz
zarybňuje revíry pôvodnými druhmi rýb, o ktorých vedie evidenciu podľa rokov, za roky 2014 – 2021, tunajší zväz
vysadil do predmetných revírov ryby: kapor rybničný, lieň sliznatý, pleskáč vysoký, šťuka severná, zubáč veľkoústy
a ostatné kaprovité ryby (belica a červenica).

V odpovedi rybárskeho zväzu je ďalej uvedené, že na rybárskych revíroch vykonáva i brigádnickú činnosť, zameranú
na čistenie vodnej plochy, brehovej časti – lov rýb je možný na revíry Veľké Čunovo z brehovej časti a vodnej
plochy. Rybársky zväz poznamenáva, že na predmetné rybárske revíry je zákaz vjazdu áut (pred rybárskymi revírmi
je osadená závora).

Nakoľko z odpovedi rybárskeho zväzu nebolo inšpekcii zrejmé, či likvidujú aj invázne druhy rastlín v lokalite Veľké
Čunovo, tak sa inšpekcia dňa 12.11.2021 telefonicky skontaktovala s Mgr. Mariannou Jankovičovou – tajomníčkou
MsO SRZ Bratislava V, RZ č. 8757/36/2021-43244/2021. Mgr. Jankovičová inšpekcii uviedla, že sa starajú iba o
vodu. Plochu pri štrkovisku Veľké Čunovo nekosia, ani neorezávajú stromy, nakoľko ide o chránené územie v 4.
stupni ochrany. Na danej lokalite zbierajú odpadky. Na istú časť parcely Čunovo ani nevstupujú, pretože sa tam
vyskytujú chránené rastliny z čeľade Orchidaceae.

Stanovisko inšpekcie:

Inšpekcia vykonala dňa 19.05.2021 štátny dozor v zmysle ustanovení zákona č. 150/2019 Z. z., na čo mala
k dispozícii Poverenie na výkon štátneho dozoru č. 6657/36/2021-16816/2021 zo dňa 17.05.2021. Inšpekcia
nevykonala štátny dozor v zmysle ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z., aj keď v minulosti bola problematika
inváznych druhov riešená v zákone č. 543/2002 Z. z..

V zákone č. 150/2019 sú definované povinnosti vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov. Je tam tiež uvedené,
že invázne druhy je potrebné likvidovať spôsobmi, ktoré ustanoví ministerstvo vykonávacím predpisom.

Odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov rastlín sa musí uskutočňovať v súlade s vyhláškou č. 450/2019 Z.
z.. Podmienky s spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov rastlín sú uvedené v Prílohe č. 2 k vyhláške
č. 450/2019 Z. z.. Nesprávne zvolené postupy pri odstraňovaní inváznych druhov, resp. neodstraňovanie inváznych
druhov napomáha ich šíreniu, a tým potláčajú pôvodnú vegetáciu, čo je obzvlášť nežiadúce v chránených územiach.

Pajaseň je zapísaný v zozname inváznych nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Únie vydaný
vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1141/2016 z 13.07.2016, ktorým sa prijíma zoznam inváznych
nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014
v platnom znení.
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Pre pajaseň je podľa vyhlášky č. 450/2019 Z. z. povolený chemický spôsob odstraňovania. Drevina sa rozmnožuje
generatívne aj vegetatívne a sú to dvojklíčnolistové trváce dreviny.

Pri vzrastlých jedincoch inváznych drevín je vhodné použiť injekčnú metódu, pri ktorej sa aplikuje herbicíd do
navŕtaných otvorov do kmeňa stromu bez jeho likvidácie. Dávkovanie: 2 ml koncentrovaného herbicídu na 1
navŕtaný otvor. 1 navŕtaný otvor na každých 7,5 cm obvodu kmeňa stromu. Termín aplikácie herbicídu je v čase
vegetácie, kým sú rastliny olistené. Likvidované jedince sa odstraňujú až po úplnom odumretí, zvyčajne po 2 rokoch.
Pri ohrození zdravia alebo života človeka alebo reálnej hrozby vzniku škody na majetku vplyvom pádu suchých
konárov alebo kmeňov ešte neodumretých jedincov sa odporúča primerane odľahčiť korunu orezom časti konárov
alebo odrezaním kmeňa pri dodržaní bezpečnostných predpisov. Následne je nevyhnutné vykonať zásahy injekčnou
metódou do koreňových výmladkov.

Pri ohrození zdravia alebo života človeka alebo reálnej hrozby vzniku škody na majetku je možné pristúpiť aj k
výrubu stromu. Výrub je potrebné vykonať mimo vegetačného obdobia od 01. októbra do 31. marca. Na potlačenie
následného zmladenia zo spiacich púčikov sa aplikuje na čerstvú reznú ranu náter koncentrovaného herbicídu alebo
riedeného maximálne v pomere 1:1.

Pri chemickom spôsobe odstraňovania sa musia dodržať ustanovenia osobitného predpisu (vyhláška Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 488/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách a opatreniach
na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody, včiel, zveri, vodných a iných necieľových organizmov, životného
prostredia a osobitných oblastí pri používaní prípravkov na ochranu rastlín).

Odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov rastlín zahŕňa aj nakladanie s biomasou z takto odstránených rastlín,
a preto je potrebné zvoliť spôsoby nakladania s biomasou podľa Prílohy č. 3 k vyhláške č. 450/2019 Z. z..

Inšpekcia má za to, že invázny nepôvodný druh dreviny pajaseň je potrebné likvidovať podľa vyhlášky č. 450/2019
Z. z. aj v chránených územiach. V tomto prípade ide o lokalitu Veľké čunovské jazero, CHA Ostrovné lúčky, kde
platí 4. stupeň ochrany. Na aplikáciu chemických látok v chránených územiach so 4. stupňom ochrany je potrebná
výnimka zo zakázaných činností príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny. Ak by účastník konania, po zistení
výskytu invázneho druhu na svojich pozemkoch, požiadal príslušný orgán ochrany prírody o udelenie výnimky na
použitie chemických látok na ich odstraňovanie, bola by mu nepochybne takáto výnimka povolená.

Parcela Čunovo (jazero, štrkovisko Veľké Čunovo s priľahlými brehmi) je zapísaná v LV č. 1636 ako vodná plocha
(= jazero, umelá vodná nádrž, odkryté podzemné vody – štrkovisko, bagrovisko a iné). Celá parcela Čunovo má
plochu 186167 m2.

PD DUNAJ je poľnohospodárske družstvo a je vlastníkom tejto parcely, a v zmysle zákona č. 150/2019 Z. z.
mu vyplývajú povinnosti odstraňovania inváznych druhov rastlín zo svojho pozemku – z brehových častí parcely
Čunovo.

Rybársky zväz užíva vodné plochy (obhospodaruje štrkovisko Veľké Čunovo o výmere 150000 m2, pričom celá
parcela Čunovo má 186167 m2), teda v nájme má iba tú časť parcely, ktorá je zaplavená vodou na účely výkonu
rybárskeho práva a nie za účelom starostlivosti o nezaplavené časti pozemkov. Brehy nie sú súčasťou nájmu a
nemá povinnosť odstraňovať invázne druhy. Tieto kompetencie sú v tomto prípade výlučne povinnosťou vlastníka
pozemku. Rybársky zväz zbiera prípadné odpadky.

To, že rybársky zväz užíva vodnú plochu však nezbavuje zodpovednosti vlastníka pozemku (PD DUNAJ) za
odstraňovanie akýchkoľvek inváznych druhov rastlín zo svojho pozemku.

Treba však uviesť, že rybársky zväz má povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 150/2019 Z. z. (odstraňovanie
inváznych druhov rýb).

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.
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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.

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
Advokátska kancelária JUDr. Matúš Meheš s. r. o., Nevädzova 6C, 82101  Bratislava, 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


