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Vec 

Informácia o výsledku šetrenia podnetu 

 

 

Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice, 

odboru inšpekcie ochrany prírody a krajiny (ďalej len „IŽP Košice“) bol dňa 03.05.2021 

doručený Váš podnet, v ktorom poukazujete na možné porušenie zákona č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) 

v súvislosti s vykonávaním lesohospodárskej činnosti v lesných porastoch č. 451 a 438 A                 

v k.ú. Hertník,  v Chránenom vtáčom území (ďalej len „CHVÚ“)  Čergov a Území európskeho 

významu (ďalej len „ÚEV“)  Čergov. 

 

IŽP Košice na základe podnetu vykonal kontrolu u obhospodarovateľa predmetných 

lesných porastov, právnickej osoby: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 

8, 975 66 Banská Bystrica (ďalej len „kontrolovaná osoba“), zameranú na dodržiavanie 

zákona č. 543/2002 Z. z. 

 

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že: 

- Lesné porasty č. 451 (KN-C č. 1129, 1134 v k.ú. Hertník), zaradený medzi hospodárske lesy 

a č. 438 A (KN-C č. 1148 v k.ú. Hertník) zaradený medzi ochranné lesy (kategória d -                      

s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy), nachádzajúce sa na Lesnom celku (ďalej len „LC“)  

Lesy na LHC Hertník, ktorý obhospodaruje kontrolovaná osoba, sú súčasťou CHVÚ Čergov, 

a ÚEV Čergov, kde platí 2. stupeň ochrany, ako aj ochranného pásma II. a III. stupňa 

vodárenského zdroja Veska. 

- Kontrolovaná osoba vykonala: 

- v období jún až august 2020 v lesnom poraste č. 451 01 obnovnú ťažbu (maloplošný 

clonný rub vo fáze dorubu), v lesnom poraste č. 451 02 výchovnú ťažbu do 50 rokov 

(formou prebierky), na ktorú boli príslušným odborným lesným hospodárom (ďalej                  

len „OLH“) vydané súhlasy na ťažbu dňa 17.06 a 30.06.2020. Ťažobné zásahy v danom 

lesnom poraste boli vykonané v súlade so schváleným programom starostlivosti o les 

(ďalej len „PSoL“) 2011-2020. 
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- v období apríl 2021 v lesnom poraste č. 438 A1 obnovnú ťažbu (jednotlivým výberom, 

výberkovou formou) na ktorú bol príslušným OLH vydaný súhlas na ťažbu                              

dňa 07.04.2021. Realizovaným zásahom v časti lesného porastu č. 438 A došlo 

k pozvoľnému uvoľneniu zapoja hornej etáže porastu, bez výrazného vplyvu na funkciu 

ochrany pôdy a bez vplyvu na retenčnú schopnosť pôdy udržať vodu v krajine. 

- V súčasnosti PSoL na LC Lesy na LHC Hertník nie je schválený a plánované ťažobné 

zásahy sú regulované podľa návrhu plánu hospodárskych opatrení za obdobie                           

od skončenia platnosti programu do schválenia návrhu PSoL zo dňa 10.12.2020, ktorý 

zabezpečuje jednotnosť formy a obsahu údajov, potrebných na odsúhlasenie hospodárenia 

na lesných pozemkoch v období, keď skončila platnosť predchádzajúceho plánu 

(31.12.2020) a nový plán nie je ešte schválený. V zmysle § 41 ods. 13 zákona                             

č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov hospodárske opatrenia v období 

od skončenia platnosti plánu do schválenia návrhu plánu navrhol vyhotovovateľ plánu 

(SLS, a.s. Banská Bystrica) a odsúhlasil ich, dňa 10.12.2020 príslušný orgán štátnej 

správy lesného hospodárstva (Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov)                   

po prerokovaní s vlastníkom, správcom a obhospodarovateľom lesa a s dotknutými 

orgánmi štátnej  správy. 

- Príslušný orgán ochrany prírody (Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné 

prostredie) v lesných porastoch č. 451 a 438 A neobmedzil ani nezakázal v období 5 rokov 

vykonávanie lesohospodárskej činnosti z dôvodu predchádzania poškodenia alebo ničenia 

prírody a krajiny (§ 8 zákona č. 543/2002 Z. z.) prípadne z dôvodu, že by táto činnosť mohla 

mať negatívny vplyv na predmet ochrany CHVÚ Čergov (§ 26 ods. 5 zákona                                 

č. 543/2002 Z. z.) 

- Lesohospodárska činnosť vykonávaná na predmetných lesných pozemkoch je podľa Štátnej 

ochrany prírody SR, Regionálneho centra ochrany prírody v Prešove (ďalej len „RCOP 

Prešov“) bežným obhospodarovaním, ktorá nezhoršuje stav druhov, biotopov druhov                   

ani lesných biotopov. Uvedené porasty neboli zabezpečené žiadnym upozornením,                     

ani rozhodnutím v zmysle vyhlášky, ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Čergov (Vyhláška                 

MŽP SR č. 28/2011 Z. z.), ani v zmysle § 4 zákona 543/2002 Z. z. PSoL sú súčasťou 

dokumentácie ochrany prírody a ich schvaľovanie vo vyše roka trvajúcom procese 

ukončenom rozhodnutím o schválení je výsledkom uplatnenia záujmov všetkých 

zainteresovaných orgánov a organizácií.  

- RCOP Prešov v dotknutých lesných porastoch a v jeho blízkosti neeviduje významnú 

hniezdnu lokalitu chránených živočíchov a teda nepredpokladá významné ovplyvnenie 

hniezdenia druhov vtákov, pre ochranu ktorých bolo vyhlásené CHVÚ Čergov vykonanou 

lesohospodárskou činnosťou. 

 

IŽP Košice vykonanou kontrolou u kontrolovanej osoby: LESY Slovenskej republiky, 

štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica nezistil porušenie príslušných 

ustanovení zákona č. 543/2002  Z. z. Týmto považujeme Váš podnet za prešetrený. 

 

Ing. Radovan Veselý 

poverený vykonávaním funkcie riaditeľa 



 

 

 


