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Vec:

SŤAŽNOSŤ
proti záveru prešetrenia podnetu súvisiaceho s podozrením poškodzovania I., II. a III. stupňa
ochranného pásma vodárenského zdroja povrchových vôd a vodného zdroja Vieska v k. ú. Hertník
ťažbou dreva obhospodarovateľom lesa LESY SR š. p. a žiadosť o nápravu

Týmto podávame sťažnosť na závery šetrenia SIŽP Inšpektorát Košice, s ktorými nesúhlasíme, žiadame MŽP
SR a SIŽP – ústredie o preskúmanie uvedených záverov a zjednanie nápravy.
SIŽP v odpovedi neinformuje o žiadnych krokoch zameraných na získanie relevantných informácií o trende
výdatnosti a kvality odoberanej vody, o náraste ťažby dreva v ochranných pásmach vodného zdroja, ani o
problémoch, ktorým čelia vodári snažiaci sa zabezpečiť dodávky pitnej vody pre viac ako 7 000 ľudí a ktorí
písomne opakovane upozorňujú starostov i Lesy SR š. p., že vplyvom pokračujúcej ťažby dreva nie je možné
zabezpečiť kvalitu a kvantitu požadovaných dodávok pitnej vody.
Podnetom zo dňa 30. 4. 2021 sme SIŽP Košice informovali o prebiehajúcej ťažbe dreva, ktorá negatívnym spôsobom
ovplyvňuje kvalitu surovej vody a kvantitu pitnej vody dodávanej z vodného zdroja Vieska v správe VVS a.s. Košice,
ktorý zásobuje pitnou vodou viac ako 7 000 obyvateľov obcí napojených na Podčergovský skupinový vodovod.
Podľa informácií uvedených v dokumente č. 6590/52/2021-19275/2021 o prešetrení podnetu kontrolu vykonala SIŽP
dňa 21. 5. 2021, pričom si (zrejme v spoločnosti zástupcov Lesy SR š. p.) obhliadli vodárenský zdroj Vieska, porasty,
v ktorých je vykonávaná ťažba dreva, vodný tok Vieska a jeho bezmenné prítoky. V odpovedi SIŽP nie je uvedené,
ktoré konkrétne plochy ťažby si boli obhliadnuť a či obhliadku realizovali len z dolinovej asfaltovej cesty, alebo si
boli obhliadnuť aj napríklad pravostranný bezmenný prítok Viesky, ktorým boli sťahované vyrúbané stromy
v poraste JPRL 429, či sa prešli po novo vytvorených linkách využívaných ťažkými mechanizmami na sťahovanie
dreva po ťažbe na dolinovú asfaltovú cestu, či po zvážniciach na ktorých sú ryhy po odtekajúcej vode, či si obhliadli
prípadne aj mladiny po starších výruboch s odhaleným kamenným podložím, či takmer kolmé linky na sťahovanie
dreva vedúce z hrebeňových častí až do doliny a podobne.
Ako podávatelia podnetu sme (na rozdiel od kontrolovanej osoby) neboli prizvaní na miestne šetrenie a tejto
obhliadky sme sa nemohli zúčastniť.
V deň kontroly, 21. 5. 2021, bolo slnečno, polooblačno, bez dažďa. Škody spôsobené nánosmi lesnej pôdy
splavenej z lesov ťažených v ochrannom pásme a ktoré do tmavo hneda kalili vodárenský tok odstraňovali

vodári napríklad 18. 5. 2021, kedy striekaním silných prúdov vody z cisternového auta museli rozrážať
naplavené nánosy pôdy z upchávajúcej sa nádrže tesne pred odbernou rúrou z vodného toku. Taktiež v ten
deň vodári zabezpečovali bagrovaním odstraňovanie nánosov hliny a konárov z vodného toku pred
zachytávacou radlicou umiestnenou nad odberným miestom. Okrem nich sa v ten deň (podobne ako
v predošlé dni) v doline premávali nákladné autá Lesov SR, pilne odvážajúce vyrúbané stromy, aby zrejme
pred príchodom inšpekcie boli všetky vyrúbané stromy odstránené a počas kontroly bol v doline kľud a ticho.
Keďže inšpekcia uskutočnila kontrolu po tomto núdzovom čistení vodárenského toku a vo výsledku šetrenia
neuvádza žiadne informácie od vodárov, v prílohe prikladáme fotky, čo sa dialo s vodným tokom 18. 5. 2021.
Taktiež prikladáme fotku veľkej olejovej škvrny nafotenej v ten deň priamo na dolinovej asfaltovej ceste
niekoľko metrov od ochranného pásma 1. stupňa.
O žiadne z týchto skutočností sa inšpekcia pri riešení podnetu nezaujímala, ani nevyzvala podávateľa podnetu na
účasť počas kontrolného dňa, či na doplnenie informácií, predloženie fotodokumentácie, videí a podobne.
Taktiež nepreukázali snahu porovnať si stav vodného toku počas dažďa (alebo tesne po ňom), aby priamo na vodnom
toku videli stav vodozádržnej schopnosti lesov, rýchly odtok vody z doliny (následný súvis s vysušovaním),
tečenie blata a kalnej vody po zvážniciach a linkách do vodárenského toku a na vlastné oči tak mohli vidieť i následné
neúnosné zakalovanie vodného toku lesnou pôdou.
Ťažba, na ktorú sme upozornili a ktorá bola uskutočnená v roku 2021 nie je realizovaná na základe platného
a schválené PSOL, ale len na základe dokumentu č. OÚ-PO-OOP4-2020/029998, ktorý bol prerokovaný len medzi
vyhotoviteľom PSOL a odborným lesným hospodárom a schválený Okresným úradom Prešom.
V informácii o prešetrení podnetu na základe vizuálnej ohliadky uskutočnenej 21. 5. 2021, dokumentu prerokovanom
len medzi vyhotoviteľom PSOL a OLH a zaslaním informácie na OÚ Bardejov o plánovanej ťažbe SIŽP
skonštatovala, že neboli zistené skutočnosti, ktoré by naplnili skutkovú podstatu porušenia vodného zákona.
S uvedeným záverom SIŽP Inšpektorátu Košice nesúhlasíme, žiadame o zjednanie nápravy a zabránenie
pokračujúceho ohrozovania vodného zdroja vplyvom ťažby dreva v ochranných pásmach. Zároveň žiadame,
aby sme boli upovedomení o spôsobe vybavenia tejto sťažnosti.
Vopred ďakujeme. S pozdravom,

Mgr. Katarína Grichová
Lesoochranárske zoskupenie VLK Čergov
Prílohy:
1. List VVS a.s. zo dňa 19. 3. 2020
2. List VVS a.s. zo dňa 8. 4. 2021
3. link na video o stave vodného toku Vieska zo dňa 18. 5. 2021, aj so splavenou bandaskou po neznámej tekutine
https://www.facebook.com/100015307998719/videos/1112815415905381
4. fotodokumentácia:

Marec 2021, sťahovanie dreva po bezmennom pravostrannom prítoku a jeho ničenie ťažkými mechanizmami
a sťahovanými stromami; vľavo v 2020 buldozérom vyrýpaná nová cesta, JPRL 429

Apríl 2021, erózia lesnej pôdy a odtok vody v dôsledku sťahovania dreva na dolinovú asfaltovú cestu; JPRL 438A

Apríl 2021, erózia lesnej pôdy a odtok vody v dôsledku sťahovania dreva na dolinovú asfaltovú cestu, ukážka
hrúbky rýh a spôsobených ťažbárskymi mechanizmami; JPRL 438A

Máj 2021, odtok vody z ciest po ťažbe

Máj 2021, vodný tok Veska nad odberným miestom

6. máj 2021, splavené kamene a nánosy pôdy pri radlici nad odberným miestom

18. máj 2021, čistenie nánosov vodármi

18. máj 2021, ťažbárske mechanizmy; odvážanie vyťažených stromov, vľavo vodárenský zdroj pitnej vody

Máj 2021, olejové škvrny v blízkosti vodárenského toku

