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Doplnenie trestného oznámenia Lesoochranárske zoskupenie VLK Čergov zo dňa 7. 11. 2017 
 
 
 1. Zastupujem Lesoochranárske zoskupenie VLK Čergov, so sídlom v Tulčíku č. 183 (ďalej len 
„LZ VLK Čergov“). 
 
 2. Trestným oznámením zo dňa 7. 11. 2017, oznámil LZ VLK Čergov skutočnosti nasvedčujúce 
tomu, že pri vykonávaní ťažby v pohorí Čergov, okres Sabinov, obec Olejníkov, k. ú. Olejníkov, vzniká 
podozrenie, že táto činnosť môže napĺňať skutkovú podstatu trestného činu krádeže. 
 
 3. Uvedený trestné oznámenie dopĺňa LZ VLK Čergov o nasledujúce skutočnosti. 
 
 4. Lesoochranárske zoskupenie VLK (ďalej len „LZ VLK“) je vlastníkom nehnuteľností v k. ú. 
Olejníkov, zapísaných v katastri nehnuteľností ako parcela registra „E“ č. 534/1, lesné pozemky vo 
výmere 716 323 m2 a to v spoluvlastníckom podiele pod B1 vo veľkosti 1/140, pod B5 vo veľkosti 
46/550, pod B6 vo veľkosti 23/275, pod B13 vo veľkosti 9/308, pod B14 vo veľkosti 9/308, pod B15 vo 
veľkosti 25/1232, pod B16 vo veľkosti 25/1232, pod B17 vo veľkosti 9/308, pod B45 vo veľkosti 1/24, 
pod B46 vo veľkosti 3/72, pod B57 vo veľkosti 261/6160. Uvedenej parcele zodpovedajú jednotky 
priestorového rozdelenia lesa (JPRL) 323 a JPRL 324AB. 
 
 5. LZ VLK je ďalej vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Olejníkov, zapísanej v katastri 
nehnuteľností ako parcela registra „E“ č. 588/5, lesné pozemky vo výmere 140 836 m2 a to 
v spoluvlastníckom podiele pod B8 vo veľkosti 4/384, pod B17 vo veľkosti 1/44, pod B29 vo veľkosti 
6/168, pod B31 vo veľkosti 6/336, pod B32 vo veľkosti 6/336, pod B35 vo veľkosti 6/168, pod B41 vo 
veľkosti 7/44 a pod B42 vo veľkosti 25/308. Uvedenej parcele zodpovedajú JPRL 197A, 197B, 197C 
a JPRL 204A. 
 
 6. LZ VLK je ďalej vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Olejníkov, zapísanej v katastri 
nehnuteľností ako parcela registra „E“ č. 600/5, lesné pozemky vo výmere 92 345 m2 a to 
v spoluvlastníckom podiele pod B3 vo veľkosti 11/96, pod B8 vo veľkosti 100/384, pod B24 vo veľkosti 
1/44, pod B28 vo veľkosti 12/336, pod B30 vo veľkosti 12/672, pod B31 vo veľkosti 12/672, pod B34 
vo veľkosti 12/336, pod B38 vo veľkosti 7/44 a pod B39 vo veľkosti 25/308. Uvedenej parcele 
zodpovedajú JPRL 198C, 198D a 831. 
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 7. Uvedené JPRL obhospodarujú, teda vykonávajú na nich aj ťažbu, Lesy Slovenskej republiky, 
š. p., odštepný závod Prešov. 
 
 8. Napriek skutočnosti, LZ VLK už žiadosťou zo dňa 26. 10. 2011 požiadal Lesy Slovenskej 
republiky, š. p., odštepný závod Prešov o vydanie lesných pozemkov do užívania, Lesy Slovenskej 
republiky, š. p., odštepný závod Prešov predmetné lesné pozemky LZ VLK nevydali a je už vyššie 
uvedené, v súčasnosti na lesných pozemkoch patriacich aj do podielového spoluvlastníctva LZ VLK 
vykonávajú ťažbu. 
 
 9. Lesy Slovenskej republiky, š. p., odštepný závod Prešov, neuzavreli s LZ VLK žiadnu zmluvu, 
ktorá by ich oprávňovala užívať predmetné lesné pozemky a brať z nich úžitky v podobe vyťaženého 
dreva. 
 
 10. V tejto súvislosti LZ VLK Čergov osobitne zdôrazňuje, že napriek tomu, že predmetné lesné 
pozemky patria do podielového spoluvlastníctva, ako vyplýva z listu Lesov Slovenskej republiky, š. p., 
odštepný závod Prešov zo dňa 22. 11. 2011, už v minulosti tento obhospodarovateľ lesa vydal iným 
spoluvlastníkom týchto lesných pozemkov do užívania časť predmetných nehnuteľností. Dokonca 
v predmetnom liste zo dňa 22. 11. 2011 obhospodarovateľ lesa priznáva, že v minulosti vydal predmetné 
lesné pozemky do užívania spoluvlastníkom v rozsahu väčšom ako prislúchalo ich spoluvlastníckym 
podielom. 
 
 11. Napriek tomu, že LZ VLK listom zo dňa 26. 10. 2011 dalo obhospodarovateľovi lesa – Lesy 
Slovenskej republiky, š. p., odštepný závod Prešov výpoveď z nájmu, ktorý vnikol zo zákona č. 
229/1991 Zb., aj v súčasnom období, tak ako to oznámil LZ VLK Čergov už vo svojom podaní zo dňa    
7. 11. 2017, dochádza k ťažbe na týchto pozemkoch. Takéto konanie osôb konajúcich v mene 
obhospodarovateľa – Lesy Slovenskej republiky, š. p., odštepný závod Prešov, vyvoláva dôvodné 
podozrenie, že napĺňa pojmové znaky trestného činu krádeže podľa ust. § 212 Tr. zák., pričom to, či 
došlo k naplneniu kvalifikovanej skutkovej podstaty uvedenej v ods. 2 až ods. 3 § 212 Tr. zák. vyplynie 
z dokazovania vykonaného v trestnom konaní. 
 
 12. Vzhľadom na vyššie uvedené LZ VLK Čergov navrhuje, aby bolo vo veci začaté trestné 
stíhanie a po zistení skutočností umožňujúcich záver o dôvodnosti podozrenia, že trestný čin spáchala 
konkrétna osoba, vzniesť tejto osobe obvinenie. LZ VLK Čergov zároveň žiada byť upovedomené 
o spôsobe vybavenia tohto trestného oznámenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Lesoochranárske zoskupenie VLK Čergov 
             zastúpené JUDr. Ivetou Rajtákovou 
 
 
 
Prílohy: 
 
- Splnomocnenie (originál) 
- Žiadosť o vydanie lesných pozemkov zo dňa 26. 10. 2011 (fotokópia) 
- Vyjadrenie sp. zn. 2712/120/2011 zo dňa 22. 11. 2011 (fotokópia) 


