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V Tulčíku dňa 10. 8. 2021 

 
 
Sťažnosť voči uzneseniu povereného príslušníka sp. zn. ČSV: ORP- 114/2-VYS-BJ-2021 
zo dňa 29. 7. 2021. 

 

Dňa 5. 8. 2021 nám bolo ako oznamovateľovi doručené uznesenie povereného príslušníka sp. 
zn. ČSV: ORP- 114/2-VYS-BJ-2021 zo dňa 29. 7. 2021, ktorým tento naše trestné oznámenie 
zo dňa 30. 4. 2021 odmietol. Proti predmetnému uzneseniu povereného príslušníka podávame 
týmto sťažnosť a navrhujeme, aby bolo napadnuté rozhodnutie postupom zrušené a vec vrátená 
poverenému príslušníkovi na ďalšie konanie a rozhodnutie, 

a to z dôvodu nedostatočného preskúmania predmetnej veci a predčasne vydaného 
Uznesenia o odmietnutí, 

keďže voči správe z Odboru inšpekcie ochrany vôd IŽP Košice SIŽP, č. 6590/52/2021-
19275/2021 zo dňa 2.6.2021, ktorá je súčasťou vyšetrovacieho spisu a na základe ktorej bolo 
naše trestné oznámenie odmietnuté, bola dňa 14.6.2021 oznamovateľom podaná sťažnosť voči 
záveru prešetrenia, že vykonaným šetrením neboli zistené skutočnosti, ktoré by naplnili 
skutkovú podstatu porušenia vodného zákona.  

Na základe tejto sťažnosti bolo listom Ministerstva životného prostredia SR z dňa 29.6.2021 
zaslaná na ústredie SIŽP žiadosť o vybavenie tejto sťažnosti. 

Vzhľadom na to, že sa podanie týka ochrany vodného zdroja, Odbor štátnej vodnej správy, 
Sekcia vôd, Ministerstva životného prostredia SR taktiež požiadal listom z dňa 30.7.2021 
Okresný úrad Bardejov o vykonanie štátneho vodoochranného dozoru VZ Vieska so 
zameraním na vykonávanie ťažby dreva v ochranných pásmach VZ Vieska, t.j. vplyvu 
ťažby na kvalitu vody v toku Vieska a rovnako na prešetrenie, či bola ťažba dreva 
v ochrannom pásme II. a III. stupňa odsúhlasená všetkými príslušnými orgánmi a teda aj 
príslušnou vodárenskou spoločnosťou v zmysle rozhodnutia o určení ochranného pásma 
vodného toku Vieska č. 4776/1980-722 zo dňa 26.11.1980, nakoľko predmetná 
lesohospodárska činnosť je zaradená medzi činnosti osobitného posúdenia v zmysle Vyhlášky 



Ministerstva životného prostredia SR č. 29/2005, ktorou sa stanovujú podrobnosti o určovaní 
ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických 
úpravách v ochranných pásmach vodných zdrojov. Ministerstvo životného prostredia SR 
v tomto liste uvádza, že predpokladá, že ťažba dreva nie je vykonávaná v ochranných 
pásmach VZ bez súhlasu vodárenskej spoločnosti a že v opačnom prípade dôjde ku 
náprave smerujúcej k zabezpečeniu dlhodobej ochrany kvality a výdatnosti VZ, pričom 
podľa §8 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí je znečisťovanie životného prostredia 
vnášanie takých fyzikálnych, chemických alebo biologických činiteľov do životného prostredia 
v dôsledku ľudskej činnosti, ktoré sú svojou podstatou alebo množstvom cudzorodé pre dané 
prostredie, § 13 zákona č. 17/1992 Zb. uvádza, že ak možno so zreteľom na všetky okolnosti 
predpokladať, že hrozí nebezpečenstvo nenávratného alebo závažného poškodenia 
životného prostredia, nesmie byť pochybnosť o tom, že k takémuto poškodeniu skutočne 
dôjde, dôvodom pre odklad opatrení, ktoré majú poškodeniu zabrániť. 

 

 
Vzhľadom na vyššie uvedené teda navrhujeme, aby bola predmetná vec vrátená na opätovné 
konanie. 

 

 

S pozdravom                           

 

                                          Katarína Grichová 
                                                      Lesoochranárske zoskupenie VLK Čergov 

 


