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Číslo: 3373/2008-2.1/KD 
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R o z h o d n u t i e 
 
 
 
 
 
 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor ochrany prírody a krajiny ako 
príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe 
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 65 ods. 1 písm. h) 
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v súlade s § 82 ods. 9 písm. c) zákona č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
 

z a s t a v u j e    k o n a n i e 
 
vo veci žiadosti spoločnosti  s r.o. Mestské lesy Banská Bystrica (ďalej len "žiadateľ") o povolenie 
výnimky zo zákazov ustanovených zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon") z dôvodu, že žiadateľ neodstránil v určenej lehote nedostatky 
podania, hoci bol na to vyzvaný. 
 
 
 
O d ô v o d n e n i e 

Dňa 18.12.2007 bola na  MŽP SR, odbor ochrany prírody (ďalej len "ministerstvo") doručená 
žiadosť žiadateľa o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených zákonom za účelom usmrtenia 
chráneného živočícha – medveďa hnedého. 

Dňa 28.1.2003 bol na ministerstvo doručený list Lesoochranárskeho zoskupenia VLK so 
žiadosťou, aby bolo v zmysle § 82 ods. 3 zákona upovedomené o začatých správnych konaniach, v 
ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom a ktoré sa dotýkajú 
udeľovania výnimiek z ochrany druhov alebo území. Na jeho základe ministerstvo upovedomilo 
Lesoochranárske zoskupenie VLK aj o predmetnom konaní. Zákonom č. 454/2007 Z.z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, bol 
zákon k 1. decembru 2007 znovelizovaný tak, že združenie, ktoré písomne oznámi svoju účasť 
v konaní najneskôr do siedmych dní od upovedomenia podľa § 82 ods. 7 zákona, je zúčastnenou 
osobou. O tejto skutočnosti ministerstvo Lesoochranárske zoskupenie VLK informovalo listom č. 
12488/2007-2.1 zo dňa 5.12.2007. Lesoochranárske zoskupenie VLK listom dňa 31.12.2007 oznámilo 
takúto účasť v konaní žiadateľa. 

Dňa 31.3.2008 bolo na ministerstvo doručené podanie LZ VLK, v ktorom  sa domáha 
postavenia účastníka konania odvolávajúc sa na § 14 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v platnom znení, keďže v tomto konaní budú priamo dotknuté práva a právom chránené záujmy LZ 
VLK, pričom tieto práva a právom chránené záujmy vychádzajú z  Dohovoru o prístupe 
k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach 



životného prostredia, ktorý bol publikovaný v Zbierke zákonov pod č. 43/2006. Ministerstvo 
rozhodnutím č. 3373/2008-2.1/KD zo dňa 22.4.2008 nepriznalo LZ VLK postavenie účastníka 
v predmetnom konaní. LZ VLK voči tomuto rozhodnutiu podal dňa 15.5.2008 rozklad, ktorý minister 
životného prostredia SR rozhodnutím č. 42/2008-rozkl.  zo dňa 26.6.2008 zamietol a potvrdil 
rozhodnutie ministerstva. Citované rozhodnutie ministra životného prostredia SR nadobudlo 
právoplatnosť dňa 14.7.2008, a teda s účinnosťou od tohto dátumu má LZ VLK v tomto konaní len 
postavenie zúčastnenej osoby. 

Žiadateľ v žiadosti uviedol, že medvede sú v revíri silne premnožené. Čoraz častejšie sú strety 
ľudí s medveďmi na blízku vzdialenosť. Medveď prichádzajú na pozemky v tesnej blízkosti mesta 
napr. poľ. Pozemky pri ulici Pod dúbravou, Dolný Harmanec, Harmanec. 

V súvislosti so  súdnymi konaniami na Krajskom súde v Bratislave (žaloby 
Lesoochranárskeho zoskupenia VLK proti rozhodnutiam MŽP SR povoľujúcich lov medveďov v r. 
2007) a najmä vychádzajúc z  odôvodnenia rozsudkov tohto súdu, ministerstvo vyzvalo žiadateľa 
o doplnenie odôvodnenia žiadosti. V citovaných rozhodnutiach Krajského súdu v Bratislave je  
uvedené „Ak má byť dôvodom pre povolenie výnimky ochrana zdravia a bezpečnosti obyvateľov, mal 
by správny orgán v konaní o povolenie výnimky požadovať od žiadateľa doloženie určitej formy 
monitoringu pohybu najmä synantropných medveďov v blízkosti ľudských sídiel a zdokumentovať 
prípady agresívneho správania medveďov, aby bolo možné z takýchto konkrétnych okolností vyvodiť 
obavu o zdravie a bezpečnosť obyvateľov“. 

Písomná výzva na doplnenie podania bola žiadateľovi doručená dňa 28.5.2008. Žiadateľ 
listom zo dňa 2.6.2008, ktorý bol na ministerstvo doručený dňa 6.6.2008, oznámil, že nemôže doložiť 
prípady napadnutia, alebo škôd spôsobených medveďom na navrhovaných lokalitách. 

Vzhľadom na to, že žiadateľ  do dnešného dňa nedoplnil podanie, rozhodlo ministerstvo tak, 
ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 
Poučenie:  

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 61 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať 
rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 
99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RNDr. Ladislav Ambróš 
           poverený  riadením odboru 

 
 
Rozhodnutie dostanú: 
Mestské lesy s.r.o., ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica 
 
Po nadobudnutí právoplatnosti na vedomie:  

1. Krajský úrad životného prostredia, Nám. Ľ.Štúra 1, 974 00 Banská Bystrica 
2. Obvodný úrad životného prostredia, Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica 
3. ŠOP SR – Správa CHKO Poľana, J.M.Hurbana 20, 960 01 Zvolen 
4. ŠOP SR, Lazovná 10, 974 01 Banská Bystrica 
5. MP SR, oddelenie poľovníctva, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 
6. SIŽP - inšpektorát ŽP, odbor IOPaK, Partizánska 94, P.O.Box 307, 974 01 Banská Bystrica 


