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ROZEODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica,
odbor inšpekcie biologickej bezpečnosti (d‘a[ej len ‚Inšpekcia“) ako prístušný orgán štátnej
správy vo veciach v oblasti prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych
nepóvodných druhov podl‘a 7 ods. 1 písm. b) a * 9 písm. c) apísm. d) zákona č. 150/2019
Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a širenia inváznych nepóvodných druhov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 150/20 19 Z. z.“),

nariad‘uj e

účastníkovi konania:

‚ 040 16 Košice — Mestská čast‘ Myslava

- vykonat‘ opatrenia podľa 9 písm. d) v nadváznosti na * 16 ods. 15 zákona
Č. 150/2019 Z. z. na zabezpečenie dodržiavania zákazu uvedeného v Čt. 7 ods. 1
nariadenia (EÚ) Č. 1 143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente
introdukcie a šírenia inváznych nepóvodných druhov v znení neskoršfch predpísov
[d‘alej len “nariadenie (EÚ) 1143/2014“]

Podľa Či. 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) Č. 1143/2014 sa invázne nepövodné druhy vzbudzujúce
obavy Únie sa nesmú úmyselne:

a) priniesf na územie Únie vrátane tranzitu pod colným dohTadom;

h) držat‘. a to ani v držbe so zamedzením šírenia;

NeúspeŠný pokus o doručenie j
s výzvou o opakované
dowčenie dňa: .. ‘

2. Opakovano dorucenie: .

3. Daň uloženia záslelky:

4. Daň odopteHa zásielky, ktorý sa
považuje za daň fej doručenia,
o Čom bo adresát poučený:

Do vIaiýhrúk Opakované doručenie

nápeČika ;TDIA
dodacej pošty

___________ca

‚ J ‘ L ]ieall.03.2021
c. ) CY

/ ĹJ J‘)

c) rozmnožovat, a to ani v držbe so zamedzením šírenia;
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d) prepravovat‘ do Únie, z Únie, ani v rámci nej, s výnimkou prepravy druhov do
zariadení v súvislosti s eradikáciou;

e) uvádzat‘ na trh;

1) používat‘ ani vymieňat‘;

g) nechat‘ rozmnožovat‘, chovat‘ ani pestovať, a to ani v držbe so zamedzením šírenia,
alebo

h) uvoľniť do životného prostredia.

Termín: trvale

Odóvodnenie

Dňa 12.11.2020 inšpekcia vykonala štátny dozor na adrese Košice —

Mestská časť Myslava u kontrolovanej osoby, ktorou je (d‘alej len
„účastník konanía“) podľa zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie
a šírenía inváznych nepóvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Štátny dozor bol vykonaný na základe podnetu Č. CČP: 209/2020 doručeného na Inšpekciu
dňa 19.10.2020 (RZ Č. 34740/2020, spis Č. 8840/2020), týkajúceho sa výskytu invázneho
druhu živočicha, ktorým je čínsky sladkovodný krab (Eríoeheir sinensis) v Košiciach —

Mestská časť Myslava.

Pri štátnom dozore dňa 12.11.2020 inšpekcia vykonala obhliadku jazierka a pril‘ahlého dvoru
rodinného domu na adrese Košice — Mestská časť Myslava,
nachádzajúceho sa na druhej strane cesty oproti domu, na dvore ktorého bol krab zistený.
Majiteľom domu ajazierka, z ktorého došlo k úniku krabov je

Košice — Myslava. potvrdil, že druh kraba Eriocheir
sinensis, ktorého výskyt bol zaznamenaný v mesiaci október na dvore domu oproti, pochádza
z okrasného jazierka vjeho záhrade. Uviedol, že v Čase kontroly sa vjazierku nachádzalo asi
5 kusov kraba. Tieto si podľa jeho vyjadrenia doviezol osobne z trhu SAPA PRAHA
Obchodní a kultúme centrum, SAPA - Libušská 3 19/126, 142 00 Praha 4, Česká republika
(https://www.sapa-praha.cz/), asi pred tromi mesíacmi len za účelom chovu vjazierku.

Účastník konania sa k zisteniam štátneho dozoru Inšpekcii vyjadril v Zázname z miestneho
zist‘ovania č. RZ: 38264/2020, spis č. 9194/2020, v ktorom okrem mého uviedol, že sa vel‘mi
ospravedlňuje, pretože nevedel, že nemóže kraby chovat‘, nechcel porušit‘ zákon
a v budúcnosti sa bude takého konania vystrfhat‘.

Výsledkom štátneho dozoru je Protokol o vykonaní štátneho dozoru č. 46/029/20/ID-P
Č. konania; 9194/46/2020-38626/2020, s ktorým bol účastník konania oboznámený dua
21.12.2020. Zo strany účastníka konania neboli podané také námietky, ktoré by prukáza1i
nesprávnost‘ zistenf štátneho dozoru a Inšpekcia dňa 01.02.2021 skončila štátny dozor
oznámením č. konania: 9194/46/2020-45756/2020.
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Dňa 1 2.02.2021 bob účastníkovi konaiiia, ktorým je doručené oznámenie
o začatí konania o opatrení na nápravu, pretože:

Invázne nepůvodně druhy predstavujú jednu z hlavných brozieb pvc biodiverzitu a súvisiace
ekosystémové služby. Riziká, ktové takéto druhy predstavujú, sa můžu zvyšovat‘ v důsledku
rastúceho svetového obchodu, dopravy, cestovného ruchu a zmeny klímy. Hrozba
pre biodiverzitu a súvisiace ekosystémové služby, ktorú predstavujú invázne nepůvodně
druhy, má rozličné formy, vrátane vážnych vplyvov na póvodné druhy a štruktúru
a fungovanie ekosystémov, a to zmenou bíotopov, predátorským správaním, konkurenciou,
prenosom chorůb, nabradením póvodných druhov vo významnej časti ich oblasti výskytu
a genetickými vplyvmi prostredníctvom hybridizácie. Okrem toho můžu mať invázne
nepůvodně druhy významný nepriaznivý vplyv aj na l‘udské zdravie a hospodárstvo. Hrozbu
pre biodiverzitu a súvisiace ekosystémové služby, l‘udské zdravie alebo hospodárstvo
predstavujú iba živě jedince a ich časti, ktorě sa můžu rozmnožovať.

Invázne druhy živočíchov sa na naše územie dostali viacerými spósobmi. Hlavný faktor,
ktorý vplývat na ich rozšírenie bob obchbdovanie s nimi. Najčastejšie boli dovezené za
účetom chovu ako kožušinová zver (napr. šakal, medvedík čistotný, norok americký) alebo na
teraristický a akvaristický chov (korytnačka písmenková, raky, niektoré druhy výb a pod.) a z
chovov sa potom rozšírili aj do prirodzeného prostredia. Ině druhy sa šíňli migráciou z

okolitých štátov. Invázne druhy živočíchov sú konkurenčne silnejšie a nemajú prirodzených
nepriatel‘ov, čo umožňuje ich šírenie na úkor našich původných druhov živočíchov.

Na mieste vykonania štátneho dozoru — v okrasnom jazierku rodinného domu na adrese
Košice — Mestská časf Myslava bol zistený výskyt invázneho nepůvodného

druhu živočicha, čínsky sladkovodný krab (Eriocheír sinensis).

Čínsky sladkovodný krab (Eriocheir sinensis)

Popis kraba: karapaX má štvorcový tvar a dosahuje rozmerov od 5 — 10 cm. Typickým
znakom je plstnatý pokryv na klepetách, najmá u samcov. Má žltú, hnedú alebo vzácne
I fiaIov farbu.

Póvodný areál výskytu čínskeho sladkovodného kraba (Eriocheir sinensis) je v tropických
vodách medzi Vladfvostokom ajuhovýchodnou Čínou. Na území Európskej únie bol krab po
prvý krát zaznamenaný v nemeckej ňeke Aller v roku 1912 a počas rokov 1920 — 1930
rozšfrený po celej severnej Európe. V súčasnosti sa vyskytuje Rusku, Pol‘sku, Nemecku,
Česku, Holandsku a najjužnej šle v Portugalsku. Od tej doby sa rozširuje a zaznamenávajú sa
nové lokality výskytu v Írsku a na západnom pobreží USA.
Rýchlim rozmnožovaním obrozuje původně druhy, druh může prenášat‘ choroby. Je
tolerantný aj k znečisteným vodám. Aktivita krabov urýchľuje eróziu brehov a brádzi.

Krab sa dožíva v prirodzenom prostredí v priemere dvoch rokov, ale může sa dožit‘ 3 až 5.
Zoskupujú sa počas neskorej jesene a zimy v ústiach rjek, kde můžu produkovat‘ medzi
250 000 až 1 miliánom vajfčok.



strana 4 k rozhodnutiu č.4723/46/2021-6236/2021

Tieto kraby móžeme nájsf v sladkých vodách a dospelé jedince aj v morských, kde sa

rozmnožujú. Približne 90% života strávia v sladkej vode.

Je všežravec, živí sa riasami, zvyškami ikier a širokou paletou bezstavovcov.

Odstránenie inváznych nepóvodných druhov živočfchov sa musí uskutočnif v súlade

s vyhláškou Ministerstva životného prostredia $lovenskej republiky č. 450/2019 Z. z., ktorou

sa ustanovujú podmienky a spósoby odstraňovania inváznych nepövodných druhov (ďalej fen

„vyhláška č. 450/20 19 Z. z.‘).

Metódou odstraňovania Ei-iocheir sinensis je individuálny odchyt a nakladanie.

Pri odchyte, usmrtení a nakladaní s jedincami, vrátane ich využitia ako krmivo, je potrebné

postupovat‘ v súlade so zákonom Č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona

Č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znenf neskoršfch

predpisov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 381/201 $

Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 2 16/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona Č. 455/1 991

Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Pre každého, platí zákaz priniest na úzeiiiie Slovenskej republiky invázne nep6vodné druhy

uvedené v zozname inváznych nepóvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej

republiky („národný zoznam“), držaf ich, rozmnožovat‘, prepravovat okrem ich prepravy

v súvislosti s ich eradikáciou, uvádzať na trh, používat‘, vymieňat‘, nechat‘ rozmnožovat‘,

chovat, pestovat‘ alebo ich uvol‘niť do životného prostredia.

Na invázne nepóvodné druhy uvedené v zozname inváznych nepövodných druhov

vzbudzujúcich obavy Európskej únie podYa vykonávacích nariadení Komisie (EÚ)

2016/1141, 2017/1263 a 2019/1262 („zoznam Európskej únie“) sa vzt‘ahujú zákazy podl‘a

či. 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) Č. 1143/2014.

Na základe zísteného nedostatku uvedeného v Protokole Č. 46/029/20/ID-P, Č. konania:

9194/46/2020-38626/2020 zo dňa 15.12.2020, lnšpekcia listom Č. konania; 4723/4612021-

408312021 dňa 12.02.2021 oznámila účastníkovi konania, ktorým je

Košice — Mestská časť Myslava začatie konania vo veci uloženia opatrení

na nápravu podl‘a 9 písm. d) v nadväznosti na 16 ods. 15 zákona Č. 150/2019 Z. z. Pred

vydanfm rozhodnutia mal účastník konania možnost‘ oboznámit‘ sa s podkladmi pre vydanie

rozhodnutia nahliadnutím do príslušného administrativneho spisu. $pósob nahliadnutia

do administratívneho spisu bol limitovaný podmienkami mimoriadnej situácie, preto belo

potrebné telefonicky ho dohodnút. Nahliadnutie do administratívneho spisu bole možné

v lehote do 20 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí konania. V tejto

lehote mal účastník konania tiež možnost písomne sa vyjadrif k podkladem rozhodnutia a

k spósobu ich zistenia, prípadne navrhnút ich doplnenie, resp. mohol predložit‘ ďalšíe

dókazové materiály, ktoré by mohli objasnit‘ zistenie skutkovej podstaty ved. DÍžka lehoty na

oboznámenie sa s podkladmi pre vydanie rozhodnutia bela stanovená na základe mimoriadnej

situácie v SR. Inšpekcia súčasne účastníka konania upozornila, že ak v stanovenej lehote

nepredloží vyjadrenie k podkladom rozhodnutia a k spósobu ich zistenia, ani ich nedoplní,
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bude pri rozhodovaní v predrnetnej veci vychádzat zo známych podkladov, ktoré má
Inšpekcia k díspozícii.

Účastník konania sa k podkladom rozhodnutia a k spósobu ich zistenia v stanovenej lehotc
vyjadrit tístom Č. RZ 6456/2021, spis č. 4723/2021 doručenom e-mailom na inšpekciu dňa
24.02.2021, nasledovne: „Niekedy na začiatku novembra 2020 v Českej republike som si
kúpil 5/cs íoabov na účet leh chovu, neinal soni nUaké vedomosti o tomto clnthu, myslel som si,

že sa dá leh chovat‘ vo svojom jazierku, precLa holí z Českej republiky a predávati vo vel‘kom,
nadobudot sompresvedčenie, že sú neškodné, nejde o invázny druh a ich chov uleje zakázaný
v EÚ Po poučení inšpektormi SIŽP soin leh vylovil a znehodnotiL odvtedy neustále slediJem
jazierko v snahe zistit‘ prt‘padnú zmenu v ňom. Nezistit som nič neohykle, ak zistím nejakú
zmenu, určíte včas Vás a príslušné orgány budem infbrmovat‘ a budem %yhľadávat‘ pomoc

u kompetentných.“

Pretože Inšpekcia zhromaždila a mala všetky podklady, ktoré poskytujú dostatočhý podklad
na spoFahHvé posúdenie, nenariadila ústne pojednávanie a na základe vykonaného konania
rozhodla tak. ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podat‘ na Slovenskú inšpekciu životného prostredia,
nšpektorát životného prostredia Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia
rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnycb
opravných prostriedkov nadobudne právoplatnost‘, jeho zákonnost móže byt‘ preskúmaná
súdom.

(
Doručuje Sa:

‚ 040 16 Košice — Mestská čast‘ Myslava

Na vedomie:
(po nadobudnutí právoplatnosti)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody a tvorby
krajiny. Odbor štátnej správy ochrany prírody, Námestie Ľ.Stúra 1, 812 35 Bratislava


