Odbor ochrany prírody pre druhovú ochranu a CITES

Bratislava 30.6.2009
Číslo: 2370/2009-2.1
Vybavuje: Kvaššay

Rozhodnutie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor ochrany prírody pre druhovú
ochranu a CITES (ďalej len "ministerstvo") 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

zastavuje

konanie

vo veci žiadosti Poľovníckeho spolku Minčol - Mútne (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.

Odôvodnenie
Dňa 5.1.2009 bola na MŽP SR, odbor ochrany prírody pre druhovú ochranu a CITES (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 28.1.2009
oznámilo svoju účasť v konaní žiadateľa.
Žiadateľ v žiadosti uviedol, že odstrel medveďov žiada na základe vysokého stavu populácie
medveďa hnedého v revíri a z toho vyplývajúcimi častými stretmi s človekom
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. Písomná výzva na doplnenie podania bola žiadateľovi doručená dňa
13.3.2009. Predložené písomné dôkazy mali preukázať tvrdenia uvedené v žiadosti zo dňa 5.1.2009
a mali sa týkať navrhovaných lokalít na usmrtenie medveďa hnedého. Žiadateľ v stanovenej lehote
nereagoval na výzvu a do dnešného dňa podanie nedoplnil.
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. Jozef Dúha, PhD.
poverený riadením odboru

Rozhodnutie dostanú:
Poľovnícky spolok Minčol Mútne, 029 63 Mútne 636
Po nadobudnutí právoplatnosti na vedomie:
ŠOP SR, Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica

