
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA BRATISLAVA

Jeséniova 17, 83101  Bratislava____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
8391100422/6131-13466

Bratislava
13. 04. 2022

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.“) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
účastníkovi konania:

P.K.SEM s.r.o., Kukučínova 1559/39, 941 11 Palárikovo, IČO 35933054

Výrok
I. ukladá pokutu

podľa ustanovenia § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 150/2019 Z. z. vo výške 1000,- eur, slovom tisíc eur za:

- porušenie ustanovenia § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. tým, že z časti parcely č. 1908/298, k. ú. Palárikovo,
ktorú má účastník konania v nájme od p. Jána Šimka neodstraňoval invázny nepôvodný druh ambróziu palinolistú
(Ambrosia artemisiifolia) – súvislý porast o výmere cca 6 x 100 m.

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. do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia na účet: SK
09 8180 0000 0070 0021 4051, swiftová adresa banky: SPSRSKBA, konštantný symbol: 1118, špecifický symbol:
35933054, variabilný symbol: 8391100422. Názov a adresa príjemcu prevodu: Environmentálny fond, Nevädzová
5, 821 01 Bratislava.

II. nariaďuje
podľa ustanovení § 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 plnenia povinnosti vyplývajúcej z § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. tým, že:

- odstráni z časti parcely č. 1908/298, k. ú. Palárikovo, ktorú má v nájme od p. Jána Šimka predpísaným spôsobom v
termíne do 15.07.2022 invázny nepôvodný druh ambróziu palinolistú (Ambrosia artemisiifolia) ) a bude sa starať o
pozemok tak, aby sa zamedzilo šíreniu tejto inváznej rastliny. Odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov sa musí
vykonávať podľa vyhlášky č. 450/2019 Z. z. ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych
nepôvodných druhov (ďalej len „vyhláška č. 450/2019 Z. z.“).
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Odôvodnenie
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor inšpekcie biologickej
bezpečnosti (ďalej len „SIŽP – IŽP BA – OIBB“) vykonala dňa 18.08.2021 štátny dozor na pozemku registra C-
KN parcely č. 1908/298, k. ú. Palárikovo (ďalej len „parcela“), zameraný na dodržiavanie ustanovení zákona č.
150/2019 Z. z. a vyhlášky č. 450/2019 Z. z.. P.K.SEM s.r.o., Kukučínova 1559/39, 941 11 Palárikovo (ďalej len
„P.K.SEM“ alebo „kontrolovaná osoba“) má časť parcely v nájme od p. Jána Šimka, časť parcely od Anny Šimkovej
a časť parcely od p. Márii Pápešovej.

Štátny dozor bol vykonaný na základe e-mailom doručeného podnetu zo dňa 12.08.2021, RZ č. 29953/2021,
týkajúci sa šírenia inváznej rastliny ambrózie palinolistej v obci Palárikovo, okrese Nové Zámky. Podávateľ podnetu
upozorňuje na zanedbanie starostlivosti o prenajaté polia, v dôsledku čoho sa invázna rastlina ambrózia palinolistá
rozšírila.

Vykonaným štátnym dozorom a vizuálnou ohliadkou parcely, SIŽP – IŽP BA – OIBB zistila, že kontrolovaná osoba
konala v rozpore s § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. tým, že z časti parcely, ktorú má v nájme od p. Jána Šimka
neodstraňovala invázny nepôvodný druh ambróziu palinolistú (Ambrosia artemisiifolia) – súvislý porast o výmere
cca 6 x 100 m.

V zmysle § 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.

Invázna bylina ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) je zapísaná v zozname inváznych nepôvodných
druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky vydaný nariadením vlády Slovenskej republiky č.
449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej
republiky.

Prítomný za kontrolovanú osobu, konateľ P.K.SEM Ing. Pavol Krnáč sa na mieste výkonu štátneho dozoru vyjadril
do Záznamu o zistených skutočnostiach RZ č. 8581/36/2021-30285/2021 zo dňa 18.08.2021 (ďalej len „záznam
o zistených skutočnostiach“), kde uviedol: „S výsledkami kontroly súhlasím. Podrobne vysvetlenie na prílohe a
priloženom CD.“

Dňa 08.10.2021 bol vypracovaný Protokol o vykonaní štátneho dozoru č. 36/014/21/ID-P, č. konania:
8581/36/2021-31001/2021 (ďalej len „protokol“), ktorého prílohou je záznam o zistených skutočnostiach a ktorý bol
kontrolovanej osobe zaslaný na oboznámenie sa, elektronicky prostredníctvom schránky ÚPVS dňa 11.10.2021 a
to Oboznámením s protokolom č. 8581/36/2021-38161/2021 zo dňa 11.10.2021. Dňa 11.10.2021 bol kontrolovanej
osobe protokol doručený elektronicky prostredníctvom schránky ÚPVS, pričom bola určená lehota 7 pracovných
dní na vyjadrenie sa ku zisteniam štátneho dozoru.

Ku zisteniam štátneho dozoru sa kontrolovaná osoba nevyjadrila.

Dňa 26.10.2021 inšpekcia elektronicky prostredníctvom schránky ÚPVS skončila s kontrolovanou osobou štátny
dozor Oznámením o skončení štátneho dozoru č. 8581/36/2021-40514/2021 zo dňa 26.10.2021.

Odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov rastlín sa musí uskutočňovať v súlade s vyhláškou č. 450/2019 Z.
z.. Podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Európskej
únie a inváznych nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky 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.

Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) sa podľa vyhlášky č. 450/2019 Z. z. odstraňuje vykopávaním,
aplikáciou horúcej pary, vytrhávaním, pastvou, orbou, kosením a mulčovaním a chemickým spôsobom.



3 / 5

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 vo veci nariadenia opatrení
v súlade s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, § 21 ods. 1 písm. b) zákona
č. 150/2019 Z. z. a § 21 ods. 8 zákona č. 150/2019 Z. z. Oznámením o začatí správneho konania o správnom delikte a
o nariadení opatrení na nápravu č. 6131/36/2022-9458/2022 zo dňa 15.03.2022 (ďalej len „oznámenie“), ktoré bolo
doručené účastníkovi konania dňa 15.03.2022, prostredníctvom elektronickej schránky ÚPVS.

V súlade s § 33 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov inšpekcia dala
účastníkovi konania možnosť pred vydaním rozhodnutia oboznámiť sa s podkladmi rozhodnutia nahliadnutím do
administratívneho spisu, v sídle inšpekcie v lehote do 15 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. predložiť ďalšie dôkazové materiály, ktoré by mohli objasniť zistenie skutkovej podstaty veci.

Pretože inšpekcia mala všetky podklady, ktoré poskytovali dostatočný podklad pre spoľahlivé posúdenie veci,
nenariadila podľa § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ústne
pojednávanie.

K oznámeniu sa účastník konania vyjadril po lehote stanovenej inšpekciou prostredníctvom elektronickej schránky
ÚPVS, doručenej na inšpekciu dňa 05.04.2022 – K č.k. 6131/36/2022-9458/2022 – Vyjadrenie k podkladom
rozhodnutia v správnom konaní o správnom delikte a o nariadení opatrení na nápravu zo dňa 31.03.2022, RZ č.
12491/2022 (ďalej len „vyjadrenie“).

Účastník konania vo svojom vyjadrení „nepopiera, že v čase výkonu inšpekcie sa nachádzal na časti kontrolovanej
parcely č. 1908/298 porast ambrózie palinolistej“.

Účastník konania poukazuje na skutočnosť, že jeho obchodná spoločnosť vykonáva šľachtiteľskú činnosť a
na inkriminovanej časti parcely bolo zahájené udržiavacie šľachtenie cibule, čomu predchádzalo trojročné
prípravné obdobie. Tiež poukazuje na skutočnosť, že ako poberateľ priamych finančných podpôr na pôdu a
agroenvironmentálnych podpôr je okrem povinností podľa zákona č. 150/2019 Z. z. povinný dodržiavať nariadenie
vlády č. 342/2014, najmä ods. b, c a § 5 obrábanie.

Účastník konania vo svojom vyjadrení poukazuje na neustále kladené prekážky zo strany tretích osôb – parkovanie
motorových vozidiel na protiprávne postavených mostíkoch, a tým bránia výkonu činnosti P.K.SEM, voči ktorým
P.K.SEM vykonal opatrenia.
P.K.SEM je nájomcom parcely, na ktorej bol zaznamenaný výskyt inváznej rastliny ambrózie palinolistej.

Stanovisko inšpekcie:
P.K.SEM ako nájomca parcely má v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. povinnosť odstraňovať invázne
nepôvodné druhy a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu. To, že kontrolovanej osobe znemožňujú
prístup na parcelu zaparkované motorové vozidlá ho nezbavuje zodpovednosti odstraňovať invázny druh ambróziu
palinolistú. Konateľ P.K.SEM v čase výkonu štátneho dozoru SIŽP – IŽP BA – OIBB uviedol, že v jari 2021
odstraňoval chemickým spôsobom súvislý pás, kde sa invázna rastlina ambrózia palinolistá vyskytovala a dňa
01.07.2021 súvislý pás s výskytom tejto inváznej rastliny odstránil kosením. Inšpekcia má za to, že účastník konania
má možnosť odstraňovať z pozemku, ktorú má v nájme a kde sa vyskytuje invázna rastlina ambrózia palinolistá a
teda plniť si povinnosť v zmysle zákona č. 150/2019 Z. z..

Účastník konania vo svojom vyjadrení uvádza: „Súčasne naša obchodná spoločnosť očakáva Vaše vyjadrenie k
nášmu podaniu z mája 2021, akým spôsobom bude vyriešený skutok znehodnotenia kanalizácie západoslovenskej
vodárenskej spoločnosti obyvateľmi, ktorí nie sú pripojení a SVOJVOĽNE (dôkaz č. 13) odstránili pripojovacie
potrubia. Únik splašiek z poškodenej kanalizácie dokázateľne znehodnocuje poľnohospodársku produkciu. Uvedená
časť parcely ostala kvôli očakávaným zemným prácam, ktoré by mali zabezpečiť utesnenie daného potrubie,
neobrobená.
Súčasne upozorňujem i napriek tvrdeniu že pracovníčky OÚ ktoré 02.09.2021 konali kontrolu na odpady bez našej
prítomnosti nevideli skládku odpadu hneď vedľa parcely s osivovou paprikou pestovanou v kategórii ELITA na
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možnosť zanesenia infekcie nového vírusu ToBRFV, ak sa potvrdí jeho prítomnosť vznikne obchodnej spoločnosti
škoda veľkého rozsahu (dôkaz 20.22)

Je potrebné neodkladne (tak aby sme stihli agrotechnické termíny výsadby) vykonať príslušné kroky a diery v
hlavnom potrubí utesniť, inak existuje riziko vzniku ďalších škôd, v najhoršom prípade i ohrozenie životného
prostredia, prípadne zdravia osôb.

Je potrebné neodkladne vykonať príslušné kroky a donútiť vinníkov aby boli definitívne odstránené dlhoročné
skládky z priestorov ako je to zadokumentované na foto.“

Stanovisko inšpekcie:
SIŽP – IŽP BA – OIBB nebolo doručené podanie účastníka konania z mája 2021. SIŽP – IŽP BA – OIBB tiež nemá
v kompetencii horeuvedenú problematiku.

Prílohy, ktoré sú uvedené vo vyjadrení inšpekcii neboli doručené.

Kontrolovaná osoba ako vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinná za podmienok a spôsobom, ktoré
ustanoví ministerstvo vykonávacím predpisom, odstraňovať zo všetkých svojich pozemkov invázne nepôvodné
druhy uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie a starať sa o pozemky tak, aby sa zamedzilo
ich šíreniu.

Kontrolovaná osoba je povinná predložiť inšpekcii písomnú správu o splnení opatrení podľa § 16 ods. 18 zákona
č. 150/2019 Z. z. do desiatich 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.

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. 71/1976 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
P.K.SEM s.r.o., Kukučínova 1559/39, 94111  Palárikovo, Slovenská republika

Na vedomie
po nadobudnutí právoplatnosti
1. Ministerstvo životného prostredia, Sekcia ochrany prírody a biodiverzity, Odbor ochrany biodiverzity a krajiny,
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Environmentálny fond, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
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3. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica


