
 
 
 

 
    Odbor ochrany prírody      Bratislava  30.5.2008 

Číslo: 4151/2007-2.1/KD 
Vybavuje: Kvaššay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R o z h o d n u t i e 
 
 
 
 
 
 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor ochrany prírody 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 Poľovníckej spoločnosti Rakytov (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 11.1.2008 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 (ďalej 
len „LOZ 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 LOZ VLK aj o predmetnom konaní. LOZ VLK listom dňa 28.1.2008 
oznámilo svoju účasť v konaní žiadateľa. 

Dňa 26.3.2004 bol na ministerstvo doručený list Klubu lesníkov a priateľov lesa Liptova so 
žiadosťou, aby bolo v zmysle § 82 ods. 3 zákona upovedomený 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 okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Na 
jeho základe ministerstvo upovedomilo Klub lesníkov a priateľov lesa Liptova o predmetnom konaní. 
Klub lesníkov a priateľov lesa Liptova listom dňa 25.1.2008 oznámil svoju účasť v konaní žiadateľa. 



 
Vzhľadom na to, že ministerstvo môže podľa § 40 ods. 2 zákona v odôvodnených prípadoch  

povoliť výnimku z podmienok ochrany chránených druhov, vybraných druhov rastlín a vybraných 
druhov živočíchov, a to len v prípade, že neexistuje iná alternatíva a výnimka neohrozí zachovanie 
populácií dotknutých druhov; ak ide o chránené druhy živočíchov, ktoré sú zároveň poľovnou zverou, 
až po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva SR, ministerstvo dňa 18.1.2008 rokovalo s 
Ministerstvom pôdohospodárstva SR o doručených žiadostiach. Ministerstvo pôdohospodárstva SR na 
rokovaní upozornilo, že Poľovnícka spoločnosť Rakytov nemá právoplatnú zmluvu o užívaní revíru a  
v prípade neuzatvorenia nájomnej zmluvy, by nemohlo zrealizovať povolenú výnimku. 

Na základe tejto skutočnosti ministerstvo vyzvalo žiadateľa na doplnenie podania o nájomnú 
zmluvu na celý rok 2008 listom č. 4151/2008-2.1/KD zo dňa 22.1.2008. Žiadateľ bol upozornený na 
právne následky nedoplnenie podania. 

Písomná výzva na doplnenie podania bola žiadateľovi doručená dňa 29.1.2008. Posledným 
dňom na doplnenie podania  bol 28. apríl 2008. 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. Anna Jusková 
      riaditeľka odboru 
 
 
 
 
 

Rozhodnutie dostanú: 
Poľovnícka spoločnosť Rakytov, 034 74 Liptovské Revúce 88 
 
 
Po nadobudnutí právoplatnosti na vedomie: 

1. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík 27 
2. Klub lesníkov a priateľov lesa Liptova, Ing. Igor Košecký, Čsl. brigády 17, 031 01 Liptovský Mikuláš 
3. ŠOP SR, Lazovná 10, 974 01 Banská Bystrica 
4. MP SR, samostatné oddelenie poľovníctva, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 

 
 


