
 1 

                                      
      MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA, 

ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO  

        ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
        812 66 BRATISLAVA, DOBROVIČOVA 12 

           Odbor ochrany prírody      

              Bratislava  23.9.2010 

Číslo: 8832/2010-2.1 

 

 

 

R o z h o d n u t i e 
 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva, ţivotného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky, odbor ochrany prírody (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 ţivotné 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, na základe ţiadosti  Poľovnícky spolok Urbár Mičiná (ďalej len „ţiadateľ") zo dňa 

13.8.2010,  v súlade s §  40 ods. 2 a 3 a § 82 ods. 11 zákona  č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a 

krajiny (ďalej len „zákon") a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  

 

z a m i e t a   ž i a d o s ť  
 

ţiadateľa vo veci povolenia výnimky zo zákazu ustanoveného § 35 ods. 1 písm. a) zákona na 

usmrtenie chráneného ţivočícha - medveďa hnedého v poľovnom revíri Mičiná z dôvodu, ţe nie sú 

splnené podmienky na jej povolenie podľa § 40 ods. 3 zákona.  

 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

Dňa 13.8.2010 bola na ministerstvo doručená ţiadosť ţiadateľa o ochranný odstrel medveďa, 

ktorý sa zdrţiava v poľovnom revíri Mičiná.  

Dňa 28.1.2003 bol na ministerstvo doručený list Lesoochranárskeho zoskupenia VLK (ďalej 

len „LZ VLK“) so ţiadosťou, aby bolo v zmysle § 82 ods. 3 zákona upovedomené o začatých 

správnych konaniach, v ktorých môţu 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 LZ VLK aj o predmetnom konaní. LZ VLK listom  dňa 24.8.2010 

oznámilo účasť v konaní ţiadateľa. 

Podľa § 40 ods. 3 zákona môţe ministerstvo výnimku podľa § 40 ods. 2 povoliť len 

a)   záujme ochrany dotknutých druhov alebo ochrany prírodných biotopov, 

b)  pri predchádzaní závaţných škôd na úrode, hospodárskych zvieratách, lesoch, chove rýb, 

vodnom hospodárstve, a ak sa výnimka nevzťahuje na druhy voľne ţijúcich vtákov, aj pri 

predchádzaní závaţných škôd na inom type majetku, 

      c) v záujme verejného zdravia alebo verejnej bezpečnosti ľudí, a ak sa výnimka nevzťahuje na 

druhy voľne ţijúcich vtákov, aj v záujme iných nevyhnutných dôvodov vyššieho verejného 

záujmu vrátane tých, ktoré majú sociálny alebo hospodársky charakter a tých ktoré majú 

priaznivé dôsledky zásadného významu na ţivotné prostredie, 

      d)   na účely výskumu a vzdelávania, obnovy populácie dotknutých druhov a ich navrátenia do 

biotopov, alebo na ich pestovanie alebo chov v ľudskej opatere nevyhnutný na tieto účely, 

       e) na odber, odchyt alebo drţbu jedincov v malom počte za prísne kontrolovaných podmienok, na 
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selektívnom základe a v obmedzenom rozsahu. 

             Ministerstvo si  k ţiadosti vyţiadalo  stanovisko ŠOP SR listom č. 8832/2010-2.1 zo dňa 

16.8.2010. ŠOP SR zaslala stanovisko listom č. ŠOP SR/2595/2010 zo dňa 26.8.2010, ktorý bol na 

ministerstvo doručený dňa 31.8.2010. 

ŠOP SR v svojom stanovisku  neodporúča povoliť výnimku z dôvodu, ţe ţiadateľovi bola 

v roku 2010 povolená výnimka umoţňujúca uloviť medveďa hnedého v poľovnom revíri Mičiná, 

avšak odlov medveďa do súčasnosti nebol zrealizovaný. 

Ministerstvo oboznámilo ţiadateľa aj zúčastnenú osobu s podkladmi rozhodnutia listom č. 

8832/2010-2.1 zo dňa 31.8.2010, ktorý bol doručený dňa 2.9.2010, resp. 3.9.2010.  

Ţiadateľ sa v stanovenej lehote k predloţeným podkladom nevyjadril. 

LZ VLK listom zo dňa 6.9.2010, ktorý bol na ministerstvo doručený dňa 8.9.2010, vyjadrilo 

súhlas s návrhom nepovoliť výnimku. 

Ministerstvo ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny preskúmalo dôvody 

ţiadosti o usmrtenie medveďa hnedého v poľovnom revíri Mičiná a na základe  stanoviska Štátnej 

ochrany prírody SR zamietlo ţiadosť ţiadateľa. V konaní nebolo preukázané naplnenie zákonných 

dôvodov v zmysle § 40 ods. 3 písm. b) a c) zákona, na základe ktorých môţe ministerstvo povoliť 

ţiadateľovi výnimku z podmienok ochrany chránených ţivočíchov podľa § 35 ods. 1  zákona. 

 

V prípade, ţe sa v revíri vyskytnú škody spôsobené medveďmi alebo dôjde ku koncentrácii 

medveďov s atypickým správaním sa, je moţné po dokladovaní, v súlade s §  40 ods. 2 zákona  

poţiadať v priebehu celého roka o usmrtenie takéhoto medveďa pri čine (ochranný odstrel). 

 

Poučenie: 

 

Proti tomuto rozhodnutiu moţno podľa § 61 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať 

rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Ministerstvo pôdohospodárstva, ţivotného prostredia  

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.  

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny 

poriadok v znení neskorších predpisov pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Ladislav Ambróš 

      riaditeľ odboru  

 

 

 

 
 

Po nadobudnutí právoplatnosti na vedomie: 

Poľovnícky spolok Urbár Mičiná, Oto Hudec, Dolná Mičiná 93, 974 01 Banská Bystrica 

 

Po nadobudnutí právoplatnosti na vedomie: 

1. Krajský úrad ţivotného prostredia, Nám. Ľ.Štúra 1, 974 00 Banská Bystrica 

2. ŠOP SR – Správa CHKO Poľana, J.M.Hurbana 20, 960 01 Zvolen 

3. ŠOP SR, Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica 

4. SIŢP - inšpektorát ŢP, odbor IOPaK, Jegorovova 29 B,  974 01 Banská Bystrica 


