
 

 
Obvodné oddelenie PZ Sabinov 

Námestie slobody 5 

083 01 Sabinov 

 

Naše číslo: VLK-C/2017/014-2 

                                                                                                                               V Tulčíku, 7. 11. 2017 

VEC: Trestné oznámenie. 

 

Týmto podávame trestné oznámenie na odborného lesného hospodára p. Kruľaka a jeho zamestnávateľa 

Lesy SR, š. p., OZ Prešov, ktorí vykonávajú lesohospodársku činnosť v pohorí Čergov, okres Sabinov, k. ú. 

Olejníkov. Ide o lokalitu pod kótou Solisko a to lesný porast č. 398.  

Toto územie je územím v NATURA 2000 a to územím európskeho významu - SKUEV0332 Čergov. 

Vyskytujú sa tu chránené živočíchy - druhy európskeho významu, touto činnosťou by mohlo dôjsť k usmrteniu 

alebo ohrozeniu: kunka žltobruchá (Bombina variegata), mlok karpatský (Triturus montandoni), fúzač alpský 

(Rosalia alpina), Boros schneideri  - kriticky ohrozený, rys ostrovid (Lynx lynx), roháč obyčajný (Lucanus 

cervus), podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), netopier obyčajný (Myotis myotis), medveď hnedý (Ursus 

arctos), fúzač veľký (Cerambyx cerdo), vlk dravý (Canis lupus), mlok hrebenatý (Triturus cristatus). 

Toto územie je aj chráneným vtáčím územím a to SKCHVU033 Čergov, v ktorom je podľa plánu 

starostlivosti o SKCHVU033 Čergov nutné zlepšiť súčasný nepriaznivý stav výberových druhov - Tetrao tetrix, 

Saxicola troquata a Phoenicurus phoenicurus na priaznivý a zachovať súčasný priaznivý stav výberových 

druhov vtákov Strix uralensis, Ficedula albicolis, Ficedula parva, Bonasa bonasia, Sylvia nisoria, Dendrocopos 

leucotos, Dryocopos martius, Crex crex, Picus canus, Glaucidium passerinum, Picoides tridactylus, Aegolius 

funereus, Caprimulgus europaeus, Aquila pomarina, Alcedo atthis, Pernis apivorus, Ciconia nigra, Aquila 

chrysaetos, Muscicapa striata, Jynx torquilla a Coturnix coturnix. 

 

Ide podľa nás o poškodzovanie biotopov európskeho významu a zabíjanie chránených druhov živočíchov a teda 

o porušovanie zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a o porušovanie trestného zákona č. 

300/2005 Z. z., § 305 Porušovanie ochrany rastlín a živočíchov. 
 

Týmto žiadame o prešetrenie uvedenej činnosti. O priebehu a výsledkoch šetrenia nás prosím písomne 

informujte. 

                                                      S pozdravom  

 

 

                                                                                                     

                                                                                                Katarína Grichová 

                                                                                                Lesoochranárske zoskupenie VLK Čergov 

 

 

 

 

Na vedomie: 
Prezídium Policajného zboru, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
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