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Trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu porušovania ochrany rastlín a živočíchov
podľa ust. § 305 Tr. zák.
Týmto podávame trestné oznámenie pre podozrenie, že nižšie opísaným konaním došlo
k spáchaniu trestného činu podľa § 305 ods. 1 Tr. zák. pri lesohospodárskej činnosti v Chránenom
vtáčom území Čergov.
V predmetnom chránenom území patriacom do sústavy európskych chránených území
NATURA 2000 bola vo februári 2022 vykonávaná lesohospodárska činnosť obhospodarovateľom lesa
Lesy SR, š. p. (ďalej len „obhospodarovateľ“). Táto činnosť bola vykonaná v pohorí Čergov
v lesnom poraste číslo 473, v k. ú. Hertník, okres Bardejov.
Podávateľ podnetu považuje za potrebné zdôrazniť, že druhová ochrana je podľa ust. § 32 zák.
č. 543/2002 Z. z. v platnom znení (ďalej len „ZOPK“) osobitná ochrana druhov rastlín, živočíchov,
nerastov a skamenelín a obmedzenie využívania vybraných druhov rastlín a živočíchov.
Čo je súčasťou druhovej ochrany chránených živočíchov, je uvedené v ust. § 35 ods. 1 a ods. 2
ZOPK. Z tohto zákonného ustanovenia vyplýva nad akúkoľvek pochybnosť, že činnosti v ňom
vymenované sú zakázané voči každému jednotlivému jedincovi chráneného živočícha. Osobitne je
potrebné zdôrazniť, že prípadné schválenie Programu starostlivosti o lesy (ďalej len „PSoL“) podľa
žiadneho ustanovenia ZOPK neumožňuje obhospodarovateľovi nerešpektovať zákazy ustanovené v §
35 ods. 1 a ods. 2 ZOPK, ktoré zabezpečujú ochranu chránených živočíchov.
Chránené vtáčie územie Čergov bolo vyhlásené vyhláškou Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 28/2011 Z. z., teda všeobecne záväzným právnym predpisom.
Podľa tejto vyhlášky bolo predmetné chránené vtáčie územie vyhlásené na účel zabezpečenia
priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov
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 lesné- ho a prepelice poľnej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a
rozmnožovania.
Podľa ust. § 33 ods. 1, ods. 3 ZOPK sú chránenými živočíchmi druhy európskeho významu
a národného významu, ktoré ministerstvo ustanovilo všeobecne záväzným právnym predpisom za
chránené. Chránenými živočíchmi sú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov, prirodzene sa
vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskej únie.

Podľa ust. § 35 ods. 1 ZOPK:
Chráneného živočícha je zakázané
a) úmyselne odchytávať v jeho prirodzenom areáli,
b) úmyselne zraňovať alebo usmrcovať v jeho prirodzenom areáli,
c) úmyselne rušiť v jeho prirodzenom areáli, najmä v období hniezdenia, rozmnožovania, výchovy
mláďat, zimného spánku alebo migrácie,
d) medzidruhovo krížiť vrátane krížencov,
e) držať, prepravovať, predávať, vymieňať alebo ponúkať na predaj alebo výmenu.
Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia:
Zakázané je
a) zbierať alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť vajcia chráneného živočícha v jeho prirodzenom
areáli vo voľnej prírode alebo držať ich vrátane prázdnych vajec,
b) odstraňovať alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť hniezda chráneného živočícha v jeho
prirodzenom areáli,
c) poškodzovať alebo ničiť miesta rozmnožovania alebo miesta odpočinku chráneného živočícha v jeho
prirodzenom areáli.
Podľa ust. § 8 ods. 1 vyhl. č. 24/2003 Z. z. v platnom znení:
Základom ochrany pôvodných druhov chránených živočíchov je ochrana ich jedincov v prirodzených
biotopoch, najmä v bezprostrednom okolí miest ich rozmnožovania, zimného spánku, zhromažďovania
sa. Za bezprostredné okolie sa považuje taký priestor, do ktorého zásah môže mať negatívny vplyv na
ďalšiu existenciu živočícha.
Nemožno mať zásadné pochybnosti o tom, že ťažba je činnosťou, v súvislosti s ktorou
vzniká vysoká pravdepodobnosť rušenia chránených živočíchov. Ďalej je nesporné, že takáto
činnosť je činnosťou, ktorou dochádza k úmyselnému usmrcovaniu chránených živočíchov, a to
predovšetkým bezstavovcov, k poškodzovaniu a ničeniu miest na rozmnožovanie a na oddych
a poškodzuje biotopy chránených druhov.
Vzhľadom na vyššie uvedené vzniklo odôvodnené podozrenie, že osoby konajúce v mene
obhospodarovateľa lesa naplnili skutkovú podstatu trestného činu Porušovania ochrany rastlín
a živočíchov podľa ust. § 305 ods. 1 Tr. zák.
Kto, čo aj z nedbanlivosti, v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu
prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu exemplárov reguláciou
obchodu s nimi vo väčšom rozsahu
a) poškodí, zničí, vytrhne, vykope alebo nazbiera chránenú rastlinu alebo poškodí, alebo zničí jej biotop,
b) usmrtí, zraní, chytí alebo premiestni chráneného živočícha alebo poškodí, alebo zničí jeho biotop a
obydlie,
c) poškodí alebo zničí prírodný biotop, alebo
d) ohrozí chránený živočíšny druh alebo rastlinný druh,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Vzhľadom na vyššie uvedené podávateľ trestného oznámenia oznamuje skutočnosti
nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin a žiada byť upovedomený zákonom predpísaným
spôsobom o spôsobe jeho vybavenia.
S pozdravom

Katarína Ondrejová
VLK Čergov

