Odbor ochrany prírody

Bratislava 24.6.2010
Číslo: 7541/2010-2.1

Rozhodnutie
Ministerstvo ţivotného 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
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 Slovenského poľovníckeho zväzu, Poľovníckeho
zdruţenia Likava - Choč (ďalej len "ţiadateľ") zo dňa 9.6.2010, v súlade s § 40 ods. 2 a 3 písm. c)
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len "zákon") a § 46 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní

povoľuje výnimku
zo zákazov ustanovených § 35 ods. 1 písm. a) zákona. Výnimkou sa povoľuje usmrtiť – odstreliťjedného jedinca medveďa hnedého v poľovnom revíri PZ Likava - Choč odo dňa právoplatnosti tohto
rozhodnutia do 15.12.2010.
Podmienky rozhodnutia v zmysle § 82 ods. 12 zákona:
1. Ochranný odstrel bude vykonaný v najskoršom moţnom termíne na lokalite Holovské, resp.
v blízkosti košiara dobytka v k.ú. Valaská Dubová.
2. Odstrel alebo odchyt medveďa bude bezodkladne oznámený ministerstvom poverenej osobe ŠOP SR, Správe TANAP (Ing. Lenko, č.t. 0917631114, RNDr. Kacerová č.t. 0917631109)
s cieľom kontroly a dodrţiavania podmienok výnimky a vykonania prehliadky usmrteného
jedinca. Ţiadateľ umoţní kontaktnej osobe odber vzorky (zo srsti, svaloviny, vnútorných orgánov,
krvi a pod.) z usmrteného medveďa na účely analýz.
3. Do príchodu kontaktnej osoby bude ulovený medveď ponechaný na mieste odlovu (meranie
vykonáva výhradne kontaktná osoba). Hmotnosť usmrteného jedinca sa posudzuje spolu
s vývrhom. Zástupca ţiadateľa vopred zabezpečí moţnosť odváţenia uloveného jedinca
s presnosťou na 0,5 kg.
4. Formulár "Hlásenie o usmrtení medveďa hnedého" s údajmi o usmrtenom medveďovi zašle
ţiadateľ na Ministerstvo ţivotného prostredia Slovenskej republiky, odbor ochrany prírody,
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1 do dvoch týţdňov od realizácie usmrtenia.
Výnimka platí do 15.12.2010.
Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona, ostávajú povolením tejto výnimky
nedotknuté.
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Odôvodnenie:
Dňa 9.6.2010 bola na MŢP SR, odbor ochrany prírody (ďalej len „ministerstvo“) doručená
ţiadosť ţiadateľa o ochranný odstrel medveďa, ktorý spôsobuje škody v k.ú. obce Valaská Dubová
a na Poľnohospodárskom druţstve Likavka.
Ministerstvo upovedomilo občianske zdruţenia, ktoré poţiadali, aby boli 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 o doručení predmetnej ţiadosti listom č. 7541/2010-2.1 zo dňa 9.6.2010. List bol zaslaný aj
elektronickou poštou. Oslovené občianske zdruţenia neprejavili o účasť v konaní záujem.
V zmysle § 40 ods. 3 zákona môţe ministerstvo povoliť výnimku len
a) v záujme ochrany dotknutých druhov alebo ochrany prírodných biotopov,
b) pri predchádzaní závaţných škôd, najmä na úrode, hospodárskych zvieratách, lesoch, chove rýb,
chove poľovnej zveri, vodnom hospodárstve,
c) v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti obyvateľov, bezpečnosti štátu alebo z iných dôleţitých
verejných záujmov výrazne prevaţujúcich nad záujmom ochrany prírody a krajiny vrátane
sociálnych a ekonomických dôvodov s priaznivými dôsledkami na ţivotné prostredie,
d) na účely výskumu a vzdelávania, navrátenia druhov do ich biotopov a na drţbu, pestovanie
alebo chov v ľudskej opatere dotknutých druhov, ktoré sú nevyhnutné na tieto účely.
Ministerstvo si k ţiadosti ţiadateľa vyţiadalo stanovisko Štátnej ochrany prírody SR (ďalej
len „ŠOP SR“). ŠOP SR zaslala stanovisko listom č. ŠOPSR/1747/2010 zo dňa 9.6.2010, ktoré bolo
na ministerstvo doručené dňa 15.6.2010. V ňom ŠOP SR navrhovala nepovoliť výnimku. Zo
stanoviskom bol ţiadateľ oboznámený listom č. 7541/2010-2.1 zo dňa 18.6.2010.
Dňa 23.6.2010 bolo na ministerstvo doručené elektronickou poštou prehodnocujúce
stanovisko ŠOP SR č. ŠOP SR/1747/2010 zo dňa 22.6.2010, v ktorom ŠOP SR na základe nových
doplňujúcich informácií o stále pretrvávajúcich problémoch s predmetným jedincom medveďa
hnedého odporúča povoliť výnimku. Okrem škody uvedenej v ţiadosti (usmrtenie 2 jalovíc) boli
v ďalších dňoch zaznamenané informácie o pohybe daného jedinca okolo stáda dobytka, či v blízkosti
obce Valaská Dubová. Pohyb bol zaznamenaný aj za bieleho dňa v okrajových častiach obce, kde boli
zničené včelstvá.
Po posúdení ţiadosti ţiadateľa rozhodlo ministerstvo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
Ministerstvo ţiadateľa upozornilo, ţe povolením výnimky ostávajú nedotknuté osobitné
predpisy [napr. zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon
č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne ţijúcich ţivočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou
obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z.z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, napr. vývoz trofeje (medvedej koţe)
je moţný len s platným povolením (permit CITES), Nariadenie (ES) 1774/2002 – publikované
v úradnom vestníku EÚ, dostupné na www.eur-lex.europa.eu], ako aj ostatné ustanovenia zákona.
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 ţivotného 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 pokiaľ nebol vyčerpaný riadny
opravný prostriedok.

RNDr. Ladislav Ambróš
riaditeľ odboru
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Rozhodnutie dostanú:
Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke zdruţenie Likava – Choč so sídlom v Likavke, Ing. Ľubomír Holubčík,
034 96 Valaská Dubová č. 109
Po nadobudnutí právoplatnosti na vedomie:
1. Krajský úrad ţivotného prostredia, Nám. Ľ. Štúra 3, 010 01 Ţilina
2. Obvodný úrad ţivotného prostredia, Nám. A.Hlinku 74, 034 01 Ruţomberok
3. ŠOP SR - Správa Tatranského národného parku, 059 41 Tatranská Štrba
4. ŠOP SR, Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica
5. SIŢP - inšpektorát ŢP, odbor IOPaK, Legionárska 5, P.O.Box 163, 012 05 Ţilina
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