
JUDr. Iveta RAJTÁKOVÁ, advokátka, 042 83  Košice, Štúrova č. 20 
IČO : 355 14 892, číslo zápisu do zoznamu advokátov SAK : 0456 

tel. č.: 055/623 24 48, 625 50 01, fax: 623 24 48, e–mail: ak-ira@stonline.sk 
číslo účtu  IBAN:  SK04 0200 0000 0034 9266 6653, BIC:  SUBASKBX 

 
 

 
 
 
 
 
 
Slovenská inšpekcia životného prostredia      Košice 21. 11. 2017 
Inšpektorát životného prostredia Košice 
Rumanova 14 
040 53 Košice 
 
 
 
 
 
 
Doplnenie podnetu Lesoochranárske zoskupenie VLK Čergov zo dňa 7. 11. 2017 
 
 
 1. Zastupujem Lesoochranárske zoskupenie VLK Čergov, so sídlom v Tulčíku č. 183 (ďalej len 
„LZ VLK Čergov“). 
 
 2. LZ VLK Čergov podalo dňa 7. 11. 2017 na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, 
Inšpektorát životného prostredia Košice (ďalej len „inšpekcia“) podnet, v ktorom upozorňuje na 
porušenie zákona č. 543/2002 Z. z. pri vykonávaní lesohospodárskej činnosti v pohorí Čergov v k. ú. 
Olejníkov, obec Olejníkov, okres Sabinov obhospodarovateľom lesa, ktorým sú Lesy Slovenskej 
republiky, š. p., odštepný závod Prešov (ďalej len „obhospodarovateľ“) v lesnom poraste č. 398,  a to 
úmyselnou ťažbou v chránených územiach a na území výskytu biotopov európskeho významu.  
 
 3. LZ VLK Čergov vo svojom podnete poukázalo na to, že uvedená činnosť sa vykonáva v území 
NATURA 2000, a to v Území európskeho významu Čergov (SKUEV0332) a v Chránenom vtáčom 
území Čergov (SKCHVU033). 
 
 4. LZ VLK Čergov poukázalo na to, že v predmetných chránených územiach sa nachádzajú 
chránené živočíchy – druhy európskeho významu a druhy vtákov, pre ktoré je potrebné zlepšiť ich 
súčasný nepriaznivý stav. 
 
 5. Uvedený podnet dopĺňa LZ VLK Čergov o nasledujúce skutočnosti. 
 
 6. Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov schválil rozhodnutím sp. zn. OU-PO-
OOP4-2014/2415-11-MOP zo dňa 26. 5. 2014 návrh programu starostlivosti o lesy (ďalej len „PSoL“) 
pre lesný celok (ďalej len „LC“) Lesy Sabinov s dobou platnosti na roky 2014 až 2013. Lesný porast, 
v ktorom sa vykonáva podnetom napádaná činnosť sa nachádza v LC Lesy Sabinov. 
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 7. V predmetnom rozhodnutí je na strane 4 vo vyjadrení tohto orgánu k pripomienkam LZ VLK 
k návrhu PSoL uvedené, že všeobecná časť návrhu PSoL obsahuje zoznam výskytov biotopov podľa 
JPRL.  
 
 8. V procese vyhotovovania PSoL, ktorý predchádzal vydaniu predmetného rozhodnutia, bolo 
orgánu schvaľujúcemu PSoL predložené stanovisko Obvodného úradu životného prostredia Prešov sp. 
zn. 2013/0430-7019 zo dňa 22. 4. 2013, z ktorého vyplynulo, že LC Lesy Sabinov sa nachádza na území 
Národnej prírodnej rezervácie Čergovská Javorina a súkromnej prírodnej rezervácie Vlčia. V rámci 
sústavy NATURA 2000 sa na predmetnom LC nachádza Chránené vtáčie územie Čergov 
(SKCHVU033) a Územie európskeho významu Čergov (SKUEV0332) a Územie európskeho významu 
Čergovský Minčol (SKUEV0331). 
 
 9. Podľa tohto vyjadrenia sa na väčšine posudzovaného územia nachádza biotop európskeho 
významu Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy, biotop európskeho významu Ls2.31 Dubovo- 
hrabové lesy, ako aj prioritný biotop európskeho významu Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy. 
Predmetné stanovisko poukázalo aj na výskyt biotopov národného významu na predmetnom LC. 
 
 10. Orgán ochrany prírody žiadal uviesť pre jednotlivé JPRL názvy chránených území, do 
všeobecnej časti PSoL žiadal uviesť informáciu o výskyte biotopov európskeho, alebo národného 
významu. 
 
 11. Je teda nesporné, že všeobecná časť PSoL obsahuje zoznam biotopov európskeho 
a národného významu podľa JPRL. 
 
 12. Podľa ust. § 5 ods. 5 zákone o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z. (ďalej len 
„ZOPK“): 
 
 Vlastník, správca alebo nájomca pozemku s osobitne chránenou časťou prírody a krajiny v 
navrhovanom území európskeho významu a území medzinárodného významu je povinný pri jeho bežnom 
obhospodarovaní ( § 61) zabezpečovať priaznivý stav časti krajiny. 
 
 13. Citované zákonné ustanovenie v kontexte s rozhodnutím o schválení PSoL vedie k záveru, že 
obhospodarovateľ je povinný zabezpečovať pri bežnom obhospodarovaní priaznivý stav biotopov, ako aj 
druhov, pre ktoré sa územia vyhlásili za chránené.  
 
 14. Podľa ust. § 5 ods. 1 ZOPK: 
 
Stav ochrany druhu sa považuje za priaznivý, keď 
a) údaje o populačnej dynamike druhu naznačujú, že sa dlhodobo udržuje ako životaschopný prvok 
svojho biotopu, 
b) prirodzený areál druhu sa nezmenšuje a pravdepodobne sa ani v dohľadnej budúcnosti nebude 
zmenšovať a 
c) existuje a pravdepodobne bude aj naďalej existovať dostatočne veľký biotop na dlhodobé udržanie 
jeho populácie. 
 
 Z ust. § 5 ods. 2 ZOPK vyplýva: 
 
Stav ochrany prírodného biotopu sa považuje za priaznivý, keď 
a) jeho prirodzený areál a územie, ktoré v tomto areáli pokrýva, sú stabilné alebo sa zväčšujú, 
b) špecifická štruktúra a funkcie, ktoré sú potrebné na jeho dlhodobé udržanie, existujú a 
pravdepodobne budú existovať aj v dohľadnej budúcnosti, 
c) stav ochrany jeho typických druhov je priaznivý. 



 15. Úmyselná ťažba, ku ktorej dochádza v lesnom poraste č. 398 je činnosťou, ktorá je v rozpore 
s povinnosťou obhospodarovateľa podľa ust. § 5 ods. 5 ZOPK.  
 
 16. Ako vyplýva z predmetu ochrany v Území európskeho významu Čergov (SKUEV0332), 
tento zahŕňa tak už vyššie zmienené biotopy európskeho významu, ako aj chránené živočíchy - druhy 
európskeho významu, medzi nimi aj prioritné druhy. Toto rovnako platí pre Územie európskeho 
významu Čergovský Minčol (SKUEV0331). Predmetom ochrany v týchto chránených územiach súd 
druhy európskeho významu:  
 

kunka žltobruchá Bombina variegata 

mlok karpatský Triturus montandoni 

fúzač alpský *Rosalia alpina 

 Boros schneideri 

rys ostrovid  Lynx lynx  

roháč obyčajný Lucanus cervus 

podkovár malý Rhinolophus hipposideros  

netopier obyčajný Myotis myotis  

medveď hnedý *Ursus arctos 

fuzáč veľký Cerambyx cerdo 

vlk dravý *Canis lupus  

mlok hrebenatý Triturus cristatus 

vydra riečna  Lutra lutra 

 
 17. Z vyhlášky č. 28/2011 Z. z., ktorou sa vyhlasuje chránené vtáčie územie, toto bolo vyhlásené 
na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov 
sťahovavých vtákov - sovy dlhochvostej, muchárika bielokrkého, muchárika červenohrdlého, jariabka 
hôrneho, penice jarabej, ďatľa bielochrbtého, ďatľa čierneho, chriašteľa poľného, žlny sivej, kuvika 
vrabčieho, ďatľa trojprstého, kuvika kapcavého, lelka lesného, orla krikľavého, rybárika riečneho, 
včelára lesného, bociana čierneho, tetrova hôľniaka, orla skalného, muchára sivého, pŕhľaviara 
čiernohlavého, krutihlava hnedého, žltochvosta lesného a prepelice poľnej a zabezpečenia podmienok 
ich prežitia a rozmnožovania. 
 
 18. Podľa ust. § 35 ods. 1 písm. b) ZOPK: 
 
Chráneného živočícha je zakázané úmyselne zraňovať alebo usmrcovať v jeho prirodzenom areáli 
 
 Podľa ust. § 35 ods. 1 písm. c) ZOPK: 
  
Chráneného živočícha je zakázané úmyselne rušiť v jeho prirodzenom areáli, najmä v období 
hniezdenia, rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku alebo migrácie. 
 
 19. Je nesporné, že ťažba je činnosťou, pri ktorej dochádza k úmyselnému rušeniu chránených 
druhov v ich prirodzenom areály a k usmrcovaniu druhov, predovšetkým článkonožcov a 
obojživelníkov. 
 
 20. Z doposiaľ uvedeného vyplýva, že existuje odôvodnené podozrenie, že ťažbou 
obhospodarovateľa Lesy SR, š. p. odštepný závod Prešov, dochádza k porušovaniu ust. § 5 ods. 5, § 35 
ods. 1 písm. b) a písm. c) ZOPK. 
 
 



 21. LZ VLK Čergov preto žiada, aby inšpekcia vykonala štátny dozor podľa ust. § 71 ods. 1 
písm. b) ZOPK a v záujme zabránenia toho, aby nedochádzalo k ďalšiemu porušovaniu týchto 
ustanovení, zakázala v súlade s ust. § 71 ods. 2 písm. l) ZOPK ťažbu v lesnom poraste č. 398 na LC 
Lesy Sabinov až do skončenia výkonu štátneho dozoru.  
 
 22. LZ VLK Čergov zároveň žiada, aby bolo upovedomené o spôsobe vybavenia jeho podnetu zo 
dňa 7. 11. 2017 doplneného týmto podaním.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Lesoochranárske zoskupenie VLK Čergov 
             zastúpené JUDr. Ivetou Rajtákovou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
 
- Splnomocnenie (originál) 
- Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, odboru opravných prostriedkov sp. zn. OU-PO-OOP4- 
  2014/2415-11-MOP zo dňa 26. 5. 2014 (fotokópia) 
- Stanovisko Obvodného úradu životného prostredia Prešov sp. zn. 2013/0430-7019 zo dňa 22. 4. 2013  
  (fotokópia) 
  
 


