
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA BRATISLAVA

Jeséniova 17, 83101  Bratislava____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
8391100721/8758-35354

Bratislava
23. 09. 2021

ROZHODNUTIE

Popis konania / Účastníci konania
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“)

účastníkovi konania:
Roľnícke družstvo podielnikov, Bratislavská 535, 900 46 Most pri Bratislave, IČO 00190586

Výrok
I. ukladá

pokutu v zmysle § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 150/2019 Z. z. vo výške 1000 eur (slovom tisíc eur) za to, že:
- neodstraňoval z areálu Roľníckeho družstva podielnikov, Bratislavská 535, 900 46 Most pri Bratislave (ďalej len
„družstvo“ alebo „kontrolovaná osoba“) 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: 00190586, variabilný symbol 8391100721. 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 a bude pravidelne odstraňovať aj po vzídení nových jedincov inšpekciou identifikované invázne dreviny
pajaseň žliazkatý, Ailanthus altissima (ďalej len „pajaseň“) a tiež iné invázne nepôvodné druhy bylín a drevín
uvedené v Prílohe č. 2 vyhlášky 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.“), ktoré by sa mohli vyskytovať na pozemkoch v areáli družstva alebo iných pozemkoch účastníka konania.



2 / 6

Účastník konania je povinný odstraňovať invázne druhy rastlín uvedené v Prílohe č. 2 vyhlášky č. 450/2019 Z. z. zo
všetkých pozemkov, ktoré má vo vlastníctve, správe alebo v užívaní tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu. Odstraňovanie
inváznych nepôvodných druhov sa musí vykonávať podľa vyhlášky č. 450/2019 Z. z..

Termín: do 31.12.2022

Odôvodnenie
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor inšpekcie biologickej
bezpečnosti vykonala dňa 21.07.2021 v areáli družstva štátny dozor zameraný na dodržiavanie ustanovení zákona
č. 150/2019 Z. z. a vyhlášky č. 450/2019 Z. z.. Štátny dozor bol vykonaný na základe vlastných zistení inšpekcie.

Inšpekcia vykonaným štátnym dozorom a vizuálnou ohliadkou areálu družstva zaznamenala prítomnosť väčšieho
počtu vzrastlých dospelých jedincov dreviny pajaseň, taktiež aj výskyt veľkého množstva výmladkov tejto dreviny.

Prítomná za kontrolovanú osobu – Ing. Viera Glasnáková – štatutárny orgán, hlavná zootechnička, sa inšpekcii na
mieste vyjadrila do Záznamu o zistených skutočnostiach (ďalej len „záznam o zistených skutočnostiach“), RZ č.
8124/36/2021-26901/2021 zo dňa 21.07.2021: „Áno, vieme a sme si vedomí o existencii invázneho druhu pajaseňa.
Družstvo ho už odstraňuje, jedince výrubom a začneme ho likvidovať aj chemicky. Dospelé jedince spílime a
chemicky ošetríme proti ďalšiemu množeniu. Jedince stále odstraňujeme pílením už dlhšiu dobu, ale nakoľko má
areál družstva rozlohu 16 ha, nestíhame všetky jedince zlikvidovať úplne.“

Pre pajaseň je podľa vyhlášky č. 450/2019 Z. z. povolený chemický spôsob odstraňovania. Nesprávne zvolený postup
pri odstraňovaní inváznych druhov (mechanický spôsob odstraňovania pílením) v konečnom dôsledku napomáha
masívnejšiemu šíreniu dreviny pajaseň.

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.

Zistenia štátneho dozoru sú uvedené v Protokole o vykonaní štátneho dozoru č. 36/012/21/ID-P, č. konania
8124/36/2021-27244/2021 (ďalej len „protokol“) zo dňa 28.07.2021.

Dňa 30.07.2021 bol kontrolovanej osobe elektronicky, prostredníctvom schránky ÚPVS doručený protokol na
oboznámenie sa, RZ č. 8124/36/2021-28017/2021 zo dňa 28.07.2021. K zisteniam štátneho dozoru uvedeným v
protokole sa kontrolovaná osoba nevyjadrila.

Dňa 18.08.2021 bolo kontrolovanej osobe doručené elektronicky, prostredníctvom schránky ÚPVS Oznámenie o
skončení štátneho dozoru, RZ č. 8124/36/2021-30372/2021 zo dňa 17.08.2021.

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.

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 napomáhajú ich nekontrolovanému
šíreniu, a tým potláčajú pôvodnú vegetáciu. Všetky zásahy je potrebné vykonávať opakovane počas sezóny niekoľko
rokov za sebou.

Pre pajaseň je povolený chemický spôsob odstraňovania. Drevina sa rozmnožujú generatívne aj vegetatívne a sú to
dvojklíčnolistové trváce dreviny.
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Odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov drevín v zastavanom území obce je potrebné vykonávať s ohľadom
na bezpečnosť obyvateľov a ich majetku a rešpektovať ochranu chránených druhov živočíchov (najmä hniezdiacich
druhov vtákov).

Pri vzrastlých jedincoch 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. 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 oznámila účastníkovi konania začatie správneho konania o správnom delikte a o nariadení opatrení na
nápravu podľa § 18 správneho poriadku, podľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 150/2019 Z. z. a § 21 ods. 8 zákona
č. 150/2019 Z. z. oznámením č. 8758/36/2021-31394/2021 zo dňa 23.08.2021, ktoré bolo doručené účastníkovi
konania dňa 24.08.2021.

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 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.

Dňa 30.08.2021 sa účastník konania, v zastúpení advokátky – JUDr. Renáty Barbušovej, v priestoroch inšpekcie
oboznámil s podkladmi pre vydanie rozhodnutia a nahliadol do administratívneho spisu č. 8124/2021 a spisu č.
8758/2021, o čom bola vypracovaná Zápisnica o nazretí do spisu a o oboznámení s podkladmi rozhodnutia (ďalej
len „zápisnica“), RZ č. 8758/36/2021-32107/2021 zo dňa 30.08.2021.

Účastník konania splnomocnil dňa 26.08.2021 JUDr. Renátu Barbušovú na nahliadnutie do administratívneho spisu
č. 8124/2021 v sídle Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava na
Jeséniovej ulici, na štúdium tohto spisu, robenie výpisov a odpisov a na požiadanie o vyhotovenie fotokópií z
tohto spisu a na ich prevzatie. JUDr. Barbušová toto splnomocnenie poskytla dňa 30.08.2021 inšpekcii, ktorá ho
zaevidovala pod RZ č. 32265/2021.

Inšpekcia umožnila JUDr. Barbušovej v zmysle § 23 správneho poriadku nazretie do spisu č. 8124/2021 a spisu
č. 8758/2021. JUDr. Barbušová si pozrela celý materiál k obom spisom a do mobilného telefónu si odfotila
Oboznámenie s protokolom o vykonaní štátneho dozoru, RZ č. 8124/36/2021-28017/2021 zo dňa 28.07.2021. JUDr.
Barbušová do zápisnice v zmysle § 33 správneho poriadku uviedla: „RDP Most pri Bratislave sa v stanovenej lehote
písomne vyjadrí.“
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Účastník konania sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia v stanovenej lehote vyjadril listom zo dňa
31.08.2021– Vyjadrenie k vykonanej kontrole (ďalej len „vyjadrenie“) s prílohami: fotodokumentácia (7 fotiek)
a e-mailová komunikácia s p. Mariánom Šataníkom – Šataník, s. r. o. zo dňa 02.09.2021. Účastník konania toto
vyjadrenie doručil na inšpekciu osobne dňa 02.09.2021, RZ č. 32687/2021.

V nadväznosti k danému vyjadreniu zo dňa 31.08.2021 doručil inšpekcii účastník konania ďalšiu fotodokumentáciu
o likvidácii pajaseňa zmluvným dodávateľom. Táto fotodokumentácia (3 fotky) je súčasťou listu – Vyjadrenie k
vykonanej kontrole zo dňa 06.09.2021, ktoré bolo na inšpekciu doručené osobne dňa 06.09.2021, RZ č. 33091/2021.

Z vyjadrenia účastníka konania inšpekcia vyberá nasledovné:
Účastník konania v princípe nepopiera existenciu jedincov pajaseňa v areáli družstva. Vo vyjadrení ďalej uvádza, že
areál družstva má výmeru zhruba 16 hektárov a konštantné likvidovanie všetkých inváznych druhov drevín nie je
vždy možné dosiahnuť, a to napriek tomu, že družstvo pravidelne túto činnosť vo svojom areáli vykonáva. Dôvodom
opakovaného šírenia inváznych druhov v areáli družstva nie je nevhodné technologické odstraňovanie, ale najmä
skutočnosť, že pajaseň je premnožený v celej obci Most pri Bratislave, a nielen v areáli družstva. Navyše areál
družstva je v princípe voľne otvorený a nachádza sa tu množstvo nájomcov, čo len opätovne pomáha rozširovať
invázne dreviny.

Vo vyjadrení je ďalej uvedené, že družstvo po vykonaní kontroly ihneď pristúpilo k začatiu rozsiahlejšej likvidácie
inváznych drevín. Účastník konania oslovil odborne spôsobilú osobu, ktorá likvidáciu vykoná v súlade s pokynmi
inšpekcie a v zmysle vyhlášky č. 450/2019 Z. z. – chemickým spôsobom. Účastník konania priložil k vyjadreniu
fotodokumentáciu a potvrdenú objednávku od dodávateľa, ktorý bude chemicky likvidovať najväčšie jedince
(priložená e-mailová komunikácia zo dňa 02.09.2021). V e-mailovej komunikácii je uvedená cenová ponuka na
výrub pajaseňa v areáli družstva. Pajasene bude likvidovať spoločnosť Šataník, s. r. o., Bratislavská 18, Most pri
Bratislave, IČO 50373501. Pán Marián Šataník v e-maile uviedol, že drevo po výrube uložia na kopu na metrové
kusy, haluzinu na druhú kopu. Po výrube navŕtajú kmene a aplikujú 2 ml koncentrovaného herbicídu na jeden
navŕtaný otvor. V cenovej ponuke je uvedená cena za služby: výrub lezeckou technikou, výrub cc 30 ks zo zeme,
navŕtanie kmeňov a aplikácia herbicídu.

Účastník konania ďalej uvádza, že správny delikt, ktorý je predmetom tohto konania, nie je takej závažnosti a
rozsahu, že by (popri ostatnom množstve jedincov invázneho druhu pajaseňa v obci Most pri Bratislave) sám o sebe
spôsoboval výrazné ohrozenie životného prostredia.

Vo vyjadrení účastník konania uvádza, že družstvo je pomerne významný zamestnávateľ v obci a okolí. Finančná
situácia za rok 2020 bola v strate mínus 62,457 eur a udelenie sankcie môže mať nepriaznivý vplyv na hospodársku
situáciu družstva.

Účastník konania tiež uvádza, že v zmysle § 21 ods. 3 zákona č. 150/2019 Z. z. je uloženie pokuty za správny delikt
podľa § 21 ods. 1 písm. b) (porušenie § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z.) fakultatívne – inšpekcia môže, ale nemusí
pokutu v konkrétnom prípade udeliť. Účastník konania ďalej žiada, aby Inšpekcia pri možnom určení výšky pokuty
prihliadala na § 21 ods. 6 zákona č. 150/2019 Z. z., podľa ktorého sa pri určovaní výšky pokuty prihliada na závažnosť
a rozsah protiprávneho konania, okolnosti, ktoré viedli k protiprávnemu konaniu, a opakovanie protiprávneho
konania. Účastník konania uvádza, že v prípade družstva ide o prvé správne konanie takéhoto druhu a pokiaľ ide o
okolnosti protiprávneho konania, výsev a šírenie predmetných drevín sa deje nezávisle od činnosti družstva, nakoľko
pajaseň je rozšírený v celej obci.

Vo vyjadrení je tiež uvedené, že v zmysle § 21 ods. 8 zákona č. 150/2019 Z. z. je možné povinnému nariadiť,
aby v určenej lehote vykonal opatrenia podľa § 16 ods. 15 a ods.16 zákona č. 150/2019 Z. z.. Konkrétne môže
inšpekcia rozhodnutím (a to aj bez udelenia sankcie, ktorá je v zmysle zákona fakultatívna) nariadiť kontrolovanej
osobe vykonanie opatrení na zabezpečenie plnenia povinností podľa § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z., a najmä
v určenej lehote nariadiť vykonanie opatrení na eradikáciu jedincov pajaseňa v areáli družstva a zamedzenie ich
ďalšieho šírenia.

Účastník konania má za to, že už samotné nariadenie nápravných opatrení, ktoré družstvo vykoná na vlastné náklady,
postačí na dosiahnutie účelu tohto správneho konania. Účastník konania tiež uvádza, že už pred vydaním rozhodnutia
pristúpil k úkonom na zabezpečenie chemického odstránenia jedincov pajaseňa. Účastník konania prosí inšpekciu,
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aby pri rozhodovaní boli riadne zvážené uvedené skutočnosti a aby nebola udelená pokuta a správne konanie bolo
ukončené rozhodnutím o nariadení opatrení na eradikáciu jedincov pajaseňa za účelom zamedzenia ich ďalšieho
šírenia.

Stanovisko inšpekcie:
Ing. Viera Glasnáková sa už počas výkonu štátneho dozoru dňa 21.07.2021 inšpekcii vyjadrila do záznamu o
zistených skutočnostiach, že jedince odstraňujú výrubom a začnú ho likvidovať aj chemicky. Ing. Glasnáková ďalej
uviedla, že jedince stále odstraňujú pílením už dlhšiu dobu.

Vo vyhláške č. 450/2019 Z. z. je uvedený spôsob odstraňovania inváznych druhov, ktorým je potrebné sa riadiť. V
prípade pajaseňa je povolený chemický spôsob odstraňovania. Mechanický spôsob odstraňovania pajaseňa pílením
bez následného použitia herbicídu napomáha masívnejšiemu šíreniu tejto dreviny. Následkom zrezania sa vytvorí
okolo pňa hustý porast výmladkov. Inšpekcia v areáli družstva zaznamenala veľké množstvo výmladkov pajaseňa.

Opatrenia na odstraňovanie inváznych druhov rastlín sú spravidla jednorazové, a preto neúčinné. Zásahy je
potrebné vykonávať v zmysle vyhlášky č. 450/2019 Z. z., opakovanie počas sezóny a niekoľko rokov za sebou.
Šírenie akýchkoľvek inváznych druhov prináša ekonomické a hospodárske straty a následne zvýšené náklady na
ich odstránenie. Finančné prostriedky vynaložené na jednorazové opatrenia sú neefektívne, pretože jednorazový
zásah populáciu invázneho druhu spravidla neodstráni. Naopak, jednorazový zásah početnosť invázneho druhu na
lokalite často posilní. Rovnako kontraproduktívne pôsobia aj opatrenia, ktoré sú vykonávané síce opakovane, ale
nesprávnym spôsobom.

Invázne druhy rastlín nepoznajú hranice územného členenia. Bremeno likvidácie inváznych nepôvodných druhov
rastlín vzbudzujúcich obavy EÚ, alebo vzbudzujúcich obavy SR, ktorých zoznam je v Prílohe č. 2 vyhlášky č.
450/2019 Z. z. je podľa zákona č. 150/2019 Z. z. povinnosťou vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov. Inšpekcia
zohľadňuje, že účastník konania ihneď po uskutočnenom štátnom dozore pristúpil prostredníctvom spoločnosti
Šataník, s. r. o., IČO 50373501, k likvidácii inváznych drevín v areáli družstva. V prílohe k vyjadreniu je uvedené, že
ide o výrub cca 30 ks dreviny zo zeme, výrub lezeckou technikou, navŕtanie kmeňov a aplikácia herbicídu. Nakoľko
ide o veľké, dospelé jedince priamo v areáli družstva, ktoré by mohli ohroziť život človeka, alebo ich možným
pádom by došlo k vzniku škody na majetku, Inšpekcia považuje tento postup odstraňovania (výrub a následná
aplikácia herbicídu) za vhodný. Inšpekcia však upozorňuje, že chemické zásahy je potrebné urobiť aj do výmladkov,
nielen do najväčších jedincov. Plochu po likvidovaných jedincoch je potrebné v nasledujúcich rokoch monitorovať,
aby nedochádzalo k vyrastaniu mladých jedincov. Ak by sa na ploche objavili výmladky pajaseňa, je potrebné ich
chemicky zlikvidovať.

Invázne druhy majú málo prirodzených nepriateľov (predátory, parazity, choroby). Pajaseň má veľmi dobré
reprodukčné vlastnosti. Z koreňov dokáže vyháňať veľké množstvo koreňových výmladkov, z ktorých vyrastú nové
jedince. Hneď v prvom roku života dokáže dorásť až do výšky 2 metrov. Už v tomto štádiu tvorí dominantné
porasty, čím potláča rast ostatných druhov rastlín. Dokáže dorásť až do výšky 20 – 25 metrov. Taktiež vytvára
obrovské množstvo plodov (nažka), ktoré sú na strome prítomné aj počas zimy, pričom opadávajú spravidla na jar
nasledujúceho roka. Semená sú vetrom roznášané na veľké vzdialenosti, a dobre klíčia. Pajaseň je nenáročný na
podmienky, je tolerantný voči suchu a soliam v pôde. Do pôdy vylučuje koreňmi alelopatické látky, ktoré bránia
rastu iných rastlín. Alelopatický účinok majú aj jeho listy. Inšpekcia má za to, že životné prostredie dokáže ohroziť
aj prítomnosť jedného invázneho druhu rastliny na danom pozemku, pretože v nasledujúcich rokoch by mohla
dosiahnuť invázna rastlina na pozemku dominantné postavenie.

Pozemky v obci Most pri Bratislave, na ktoré vo vyjadrení účastník konania upozorňuje, neboli predmetom
vykonaného štátneho dozoru.

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.

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
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prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, alebo elektronicky
prostredníctvom schránky ÚPVS.

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
Roľnícke družstvo podielnikov, Bratislavská 535, 90046  Most pri Bratislave, Slovenská republika

Na vedomie
(po nadobudnutí právoplatnosti)
1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody a biodiverzity, Odbor štátnej
správy ochrany prírody a krajiny, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Environmentálny fond, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
3. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 97401 Banská Bystrica


