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MIMORIADNE POVOLENIE LOVU NA NEPOL'OVNEJ PLOCHE
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ROZHODNUTIE

Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor (d'alej len ,,OÚBA PLO") ako vecne
a miestne príslušný orgán štátnej správy porovníctva podl'a § 71 ods. 2 písm. c) a § 74 ods. 1
písm. g) zákona č. 274/2009 Z. z. o porovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o pol'ovníctve") v súlade s § 46 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto rozhodol:

Podl'a ustanovenia § 56 ods. 7 zákona o pol'ovníctve

I. povol'uje
mimoriadny lov diviačej zveri na nepol'ovných plochách v lokalite Líščie ú:lolie, Sitiny a Staré
Grunty v kategóriách:

diviak lesný, diviačica, lanštiak, diviača- v počte bez obmedzenia

II. poveruje
v súlade s § 56 ods. 7 zákona o pol'ovníctve vykonaním lovu užívatel'a pol'ovného revíru
Lesopark, Mestské lesy v Bratislave, Cesta Mládeže 4 , 831 0l Bratislava, IČO- 30908901 (d'alej
len ,,poverený vykonaním lovu") .

III. určuje
1 .) užívatel' vykoná opatrenia, aby pri love bola zaistená bezpečnost' ose>b a majetku.
2.) pri love a evidencii lovu zveri je ,,poverený vykonaním lovu" povinný dodržiavat'

ustanovenia zákona o pol'ovn?íctve, vyhlášky Ministerstva p8dohospodárstva Slovenskej
republiky č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva ,,zákon oporovníctve" v znení
neskorších predpisov (d'alej len ,,vyhláška?) a veterinárne opatrenie Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy SR ,,Národný kontrolný program pre AMO v diviačej populácii na
Slovensku v roku 201 9?.

3.) lov zveri bude vykonaný na základe povolenia na lov zveri, individuálnym spí"sobom, z
dóvodu bezpečnosti pri strel'be r«5že porovník na zver vystrelit' len vtedy ak ju bezpečne
rozpoznal. Pol'ovník je povinný bezprostredne po ulovení zveri vyznačit' v povolení na
lov zveri, ktoré vystavil ,,poverený vykonaním lovu? údaje o čase a druhu ulovenej zveri



4.) ,,OÚBA PLO? vzhl'adom na charakter lokality upozorňuje na zvýšenú potrebu
dodržiavania pravidiel bezpečnosti pri zaobchádzaní so zbraňou kvóli vysokej
pravdepodobnosti výskytu vol'ne sa pohybujúcich osí"b v danej lokalite vzhl'adom na
blízkost' l'udských obydlí.

Odóvodnenie

Na ,,OUBA PLO" bola dňa 21.05.2019 doručená žiadost' Mestskej časti Bratislava -
Karlova Ves, Námestie s. Františka 8, 842 62 Bratislava 4 o mimoriadne povolenie lovu diviačej
zveri na nepol'ovných plochách vlokalite Líščie údolie, Sitiny aStaré Grunty zdóvodu
,,opakovaných st'ažností občanov na neúnosne vysokú početnost' diviakov" vtejto lokalite.
Obmedzenie stavov zveri je d61ežité biotechnické opatrenie, ktorým sa pomáha zveri prekonat'
kritické obdobie nedostatku potravy a predovšetkým sa prispieva k znižovaniu škód, ktoré zver
spósobuje. Vzhl'adom k tomu, že diviačia zver je zver s obrovskou migračnou schopnost'ou a
pretože spósobuje škody váčšinou aj inde než v porovníctve, ale tiež v pol'nohospodárstve a v
lesníctve, záleží aj na ochrane proti týmto škodám aj na ostatných partneroch porovníckych
združení napr. vlastníkoch pódy, veterinároch, pol'nohospodároch a podobne. Ako najúčinnejšia
metóda ochrany proti škodám, ktoré sp6sobuje diviačia zver, je udržanie jej početnosti v takej
výške, aby škody ňou sp6sobované sa minimalizovali. Jedným z množstva typov opatrení v boji
proti škodám spósobených diviačou zverou je biologické opatrenie a to znižovanie stavov tejto
zveri na únosnú mieru vykonaním jej lovu.

Mimoriadne povolenie Ministerstva p8dohospodárstva a rozvoja vidieka SR (d'alej len,,ministerstvo") č. 1984/2019-730 zo dňa 21.Ol.20l9, ktorým sa podl'a §'56 ods. 3 azákona č.
274/2009 Z. z. o pol'ovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (d'alej len ,,zákon o porovníctve") v termíne od 18.01 .2019 do 30.06.2019 povol'uje
mimoriadny lov diviačej zveri v kategórii dospelý diviak a diviačica vo všetkých pol'ovných
revíroch v rámci Slovenskej republiky umožňuje celoročný lov diviačej zveri bez ohl'adu na vek
a pohlavie.

Diviačia zver, vyskytujúca sa v danej lokalite sp8sobuje okrem šk«'d pestovatel'om na
hospodárskych plodinách aj časté kolízie v osobnej doprave, prípadne v železničnej doprave,
kedy sanáciu uhynutých jedincov zabezpečuje ,,poverený vykonaním lovu? na vlastné náklady
často bez možnosti d'al'šieho zužitkovania diviny vzhl'adom na devastačné zranenia zveri.
,,OUBA PLO" týmto rozhodnuffm povolil podl'a § 56 ods. 7 zákona o pol'ovníctve obmedzenie
stavov diviačej zveri na nepol'ovných plochách bez schváleného plánu chovu a lovu v
pol'ovníckej sezóne 2019-2020. ,,OUBA PLO" zároveň poveril vykonaním lovu užfvatel'a
pol'ovného revíru Lesopark, Mestské lesy v Bratislave, Cesta Mládeže 4 , 831 0l Bratislava,
IČO- 30908901 .

K žiadostiam boli predložené potvrdenia pre evidenciu poplatku, ako doklad o zaplatení
správneho poplatku v hodnote 20 € za vydanie mimoriadneho povolenia lovu zveri rozhodnutím
,,OÚBA PLO". Mimoriadne povolenie lovu zveri je spoplatnené podl'a zákona č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch.
Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny poriadok") podat' odvolanie na ,,OÚBA
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PLO" a to do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia.
Zákonnost' tohto rozhoďnutia móže byt' preskúmaná súdom.

}(?Š-=Ř
pozemkového a le:néh'?dboru

Okresného úradu Bratislava

Doručuje sa verejnou vyhláškou:
Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Námestie sii.Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

V:
V:

Ja
'».

Pečiatka, podpis Pečiatka, podpis

Doručuie sa:
Mestské lesy v Bratislave, Cesta Mládeže 4 , 83101 Bratislava
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