
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA BRATISLAVA

Jeséniova 17, 83101  Bratislava____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
8391100221/281-5553

Bratislava
19. 03. 2021

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, (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“)

u k l a d á

účastníkovi konania:
obec Majcichov, Majcichov 606, 919 22 Majcichov, IČO: 00312746

pokutu v zmysle § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 150/2019 Z. z. vo výške 100,- eur (slovom sto eur) za neplnenie
povinností odstraňovania inváznych nepôvodných druhov z pozemkov vo vlastníctve a užívaní obce Majcichov,
o ktoré sa nestaral tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu, čím došlo k porušeniu § 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 8180 0000 0070 0021 4051, swiftová
adresa banky: SPSRSKBA, konštantný symbol 1118, špecifický symbol: 00312746, variabilný symbol

8391100221. Názov a adresa príjemcu prevodu: Environmentálny fond, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, a

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 nápravu v tomto rozsahu:

1. v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z. z. prijať opatrenia na zamedzenie šírenia inváznych
nepôvodných druhov drevín pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima) a kustovnica cudzia

(Lycium barbarum) do životného prostredia na parcelách č. 45, 47/1 a 210/1 v k. ú. Majcichov;
2.v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. odstraňovať z pozemkov vo vlastníctve, správe alebo

užívaní obce všetky invázne nepôvodné druhy, a to výlučne spôsobmi uvedenými vo vyhláške Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a
spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov (ďalej len „vyhláška č. 450/2019 Z. z.“);
3.v období od 1. apríla do 30. septembra raz mesačne vykoná vlastné kontroly výskytu inváznych

nepôvodných druhov rastlín na území obce Majcichov. O kontrole spíše úradný záznam, ktorý
zašle Inšpekcii na vedomie. Na základe týchto zistení upozorní vlastníkov, správcov a užívateľov

pozemkov na miesta výskytu inváznych nepôvodných druhov rastlín a na ich povinnosti;
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Termín: bezodkladne po uskutočnení zistenia
4.zverejní informáciu o miestach výskytu inváznych nepôvodných druhov rastlín na
území obce a informačný leták Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ďalej
len „ŠOP SR“) na svojom webovom sídle a aj iným spôsobom v mieste obvyklým;

Termín: bezodkladne

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia vykonala v dňoch 25.02.2020 a 24.09.2020 v obci Majcichov (ďalej len „obec“) štátny dozor v
súlade so zákonom č. 150/2019 Z. z. a vyhláškou č. 450/2019 Z. z.. Inšpekcia pred vykonaním štátneho

dozoru zistila, že na mapovom prehliadači zverejnenom na webovom sídle ŠOP SR http://maps.sopsr.sk/
mapy/invazne.php sa v obci, v blízkosti futbalového štadióna, parcela č. 210/1, v k. ú. Majcichov, vyskytujú

invázne dreviny pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima) a javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides).
Inšpekcia pri výkone štátneho dozoru dňa 25.02.2020 zistila, že starosta obce nemá vedomosť o tom, že sa

pri futbalovom štadióne vyskytujú invázne dreviny, ale uviedol, že invázne dreviny sa vyskytujú na miestnom
cintoríne, ktoré plánoval odstrániť v marci 2020. Starosta obce informoval Inšpekciu listom č. A/424/2020
zo dňa 08.07.2020 o odstránení inváznych drevín z miestneho cintorína na základe posudku č. 09072019
– „Cintorín Majcichov“, od spoločnosti Arbor Vitae – Arboristika, s.r.o., Royova 2, 831 01 Bratislava.

Inšpekcia zistila, že ku dňu 18.08.2020 ŠOP SR eviduje na svojej intraktívnej mape http://
maps.sopsr.sk/mapy/invazne.php aj naďalej invázne druhy pajaseň žliazkatý (Ailanthus

altissima) a javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides), vyskytujúce sa pri futbalovom štadióne.

Zistenia štátneho dozoru sú uvedené v Protokole o vykonaní štátneho dozoru č. 36/008/20/ID-P, č. konania
4389/36/2020-23308/2020 zo dňa 18.08.2020 (ďalej len „protokol“). Dňa 02.09.2020 bol obci doručený

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

Inšpekcia dňa 24.09.2020 v súčinnosti s obcou preverila na základe zistení štátneho dozoru uvedených
v protokole na parcelách č. 210/1, k. ú. Majcichov (futbalový štadión a jeho okolie) a č.45, 251/101,
47/1, k. ú. Majcichov (cintorín a jeho okolie) aktuálny stav. Inšpekcia vykonaným štátnym dozorom
zistila, že na parcele č. 210/1 na futbalovom štadióne a jeho bezprostrednom okolí (vlastník parcely

obec) sa v menšej početnosti vyskytujú výmladky inváznej dreviny pajaseň žliazkatý (Ailanthus
altissima). Inšpekcia nezaznamenala výskyt inváznych drevín pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima)

a javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides), v mieste ktoré uverejnila na interaktívnej mape ŠOP SR.
V areáli cintorína – parcela č. 47/1 (nájomca obec), Inšpekcia zaznamenala výskyt

väčšieho počtu koreňových výmladkov dreviny pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima).
Na parcele č. 45 (vlastník obec), Inšpekcia zaznamenala výskyt inváznych drevín
pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima) a kustovnica cudzia (Lycium barbarum).

Na parcele č. 251/101 (vlastník obec), Inšpekcia nezaznamenala výskyt žiadnych inváznych druhov.

Zistenia štátneho dozoru sú uvedené v Dodatku k Protokolu o vykonaní štátneho dozoru
č. 36/008/20/ID-P, č. konania 4389/36/2020-34881/2020 zo dňa 10.11.2020 (ďalej len

„dodatok“). Dňa 18.11.2020 bol obci doručený elektronicky, prostredníctvom ÚPVS dodatok
na oboznámenie sa. K zisteniam štátneho dozoru uvedeným v dodatku sa obec nevyjadrila.

Dňa 01.12.2020 bolo obci doručené elektronicky, prostredníctvom ÚPVS
oznámenie o skončení štátneho dozoru č. 4389/36/2020-40532/2020.

Obec je vlastníkom pozemkov (parcela č. 210/1, 45) a nájomcom pozemkov (parcela č. 47/1), na ktorých sa
vyskytujú invázne druhy drevín pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima) a kustovnica cudzia (Lycium barbarum).

Každý vlastník alebo správca pozemku, teda aj každá obec je povinná za podmienok a spôsobom, ktorý predpisuje
vyhláška č. 450/2019 Z. z. odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom

zozname alebo v zozname Európskej únie okrem druhov podľa § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 150/2019 Z. z., 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, pričom ich obec upozorňuje na výskyt inváznych
nepôvodných druhov a na ich povinnosti z toho vyplývajúce (viď. § 14 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z. z.).
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Podľa § 14 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z. z. obec pri výkone samosprávy upozorňuje vlastníkov,
správcov a užívateľov pozemkov na miesta výskytu inváznych nepôvodných druhov a na ich

povinnosti podľa § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z.. Podľa tohto ustanovenia ŠOP SR predkladá
obci elektronicky informáciu o miestach výskytu inváznych nepôvodných druhov a informačný

leták, ktorý obsahuje informáciu o inváznom druhu, vrátane jeho popisu a zobrazenia, a informáciu
o spôsobe jeho odstraňovania. Obec môže upozorňovať vlastníkov, správcov a užívateľov na miesta

výskytu inváznych nepôvodných druhov a na ich povinnosti aj na základe vlastného zistenia.

ŠOP SR zverejňuje predpísaným spôsobom v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente a
zákonom č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie na svojom webovom sídle

www.sopsr.sk informáciu o miestach výskytu inváznych nepôvodných druhov http://maps.sopsr.sk/mapy/
invazne.php a informačný leták, ktorý obsahuje informáciu o inváznom druhu, vrátane jeho popisu a

zobrazenia, a informáciu o spôsobe jeho odstraňovania http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=15 .

Odstránenie inváznych nepôvodných druhov drevín sa musí uskutočniť v súlade s vyhláškou č. 450/2019
Z. z.. Nesprávne zvolené postupy pri odstraňovaní inváznych druhov v konečnom dôsledku napomáhajú

ich nekontrolovanému šíreniu, a tým potláčajú pôvodnú vegetáciu. Pre pajaseň žliazkatý (Ailanthus
altissima) je povolený iba chemický spôsob odstraňovania. Spôsoby odstraňovania kustovnice cudzej

(Lycium barbarum) sú vykopávanie, vytrhávanie, výrub, chemický spôsob a kombinovaný spôsob.

Inšpekcia oznámením č. 281/36/2021-3907/2021 zo dňa 05.02.2021 oznámila obci Majcichov podľa §
18 správneho poriadku začatie správneho konania o správnom delikte podľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona
č. 150/2019 Z. z. a o nariadení opatrení podľa § 21 ods. 8 zákona č. 150/2019 Z. z.. V súlade s § 33 ods.
1 a ods. 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 do 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. predloženie ďalších dôkazových materiálov, ktoré by mohli objasniť zistenie
skutkovej podstaty veci. Dĺžka lehoty na oboznámenie sa s podkladmi pre vydanie rozhodnutia bola

stanovená na základe súčasnej mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19 v SR.
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.

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
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Doručuje sa
Obec Majcichov, Majcichov 606, 91922  Majcichov, 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


