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R O Z H O D N U T I E 
 

  

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, 

Odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny (ďalej len „inšpekcia“), ako štátny orgán ochrany 

prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. b/  s pôsobnosťou podľa § 66 písm. b/ zákona  

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

a príslušnosťou podľa § 9 a § 10 ods. 2 a ods. 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 

starostlivosti o životné prostredie a o zmene  a doplnení niektorých zákonov, vydáva v konaní 

uskutočnenom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

toto rozhodnutie: 

 

I. Podľa § 90 ods. 3 písm. l/ zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov,  sa  právnickej osobe  

 

AMV Slovakia s.r.o.,  Dostojevského 2,  940 01 Nové Zámky, IČO:  00 616 931            

  

 

za to, že: 

 

dňa  20. 2. 2019 dala ústny pokyn na výrub  25 ks drevín  druhového zloženia : 1 ks agát 

biely, 9 ks slivka domáca, 3 ks čerešňa vtáčia, 2 ks orech královský, 5 ks javor mliečny, 4 ks 

jaseň úzkolistý, 1 ks topoľ sivý, v dôsledku čoho došlo v mesiaci február  2019 k výrubu 25 

ks  drevín, ktoré neboli orgánom ochrany prírody označené, a to 25 ks drevín   rastúcich  na 

pozemku verejnej zelene parc. č. 5942 k. ú. Nové Zámky, vedenom v registri „C“ KN ako 

ostatná plocha, za hranicami zastavaného územia obce  s I. stupňom územnej ochrany prírody 

a krajiny, a nepredložila právoplatný súhlas na výrub drevín od príslušného orgánu ochrany 

prírody podľa § 47 ods. 3 a ods. 5 zákona  

teda za protiprávne konanie,  
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ktorého sa dopustila  tým, že dala pokyn na výrub  drevín, na ktoré nebolo vydané 

právoplatné rozhodnutie orgánu ochrany prírody podľa § 47 ods. 3 a ods.5 zákona, a ktoré 

neboli vyznačené orgánom ochrany prírody, a tým  nesplnila podmienky stanovené v § 47 

ods.8 zákona,  

 

čím naplnila skutkovú podstatu iného správneho deliktu podľa § 90 ods. 3 písm. l) zákona   č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,  

 

 

 ukladá 

 

pokuta vo výške 

 

€ 1500(slovom tisícpäťsto eur). 

 

Pokuta je podľa § 91 ods. 10 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov a § 47 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov splatná do 30 dní odo dňa  nadobudnutia právoplatnosti tohto 

rozhodnutia. 

 

Pokuta sa platí prevodom na účet Environmentálneho fondu, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, 
vedený v Štátnej pokladnici:  

kód banky: 8180 

č. ú. vo forme IBAN: SK 09 8180 0000 0070 0021 4051 

Swiftová adresa banky: SPSRSKBA 

konštantný symbol: 1118 

variabilný symbol: 3397103819 

 

II. právnická osoba AMV Slovakia s.r.o.,  Dostojevského 2,  940 01 Nové Zámky, IČO:  00 

616 931, je podľa § 91 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov  povinná uhradiť štátu trovy konania spojené  

s prerokovaním iného správneho deliktu, a to paušálnou sumou vo výške  33,19Eur. 

 

Trovy konania sú splatné v lehote splatnosti uloženej pokuty a platia sa prevodom na účet 

vedený v Štátnej pokladnici s názvom Environmentálny fond, so sídlom Martinská 49, 820 15 

Bratislava:  

kód banky: 8180 

č. ú. vo forme IBAN: SK 09 8180 0000 0070 0021 4051 

Swiftová adresa banky: SPSRSKBA 

konštantný symbol: 1118 

variabilný symbol: 3397103819 
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O d ô v o d n e n i e 
 

Dňa 26. 2. 2019  uskutočnila Slovenská inšpekcia ŽP, Odbor inšpekcie ochrany 

prírody a krajiny štátny dozor podľa § 71 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov  pozemku parc. č. 5942  k. ú. Nové Zámky vedené v KC-N 

registra nehnuteľností ako ostatná plocha  s 1. stupňom ochrany prírody za účelom kontroly 

dodržiavania zákona  pri odstránení drevín. Kontrola sa uskutočnila na základe podnetu č.  

25/2019  (centr. evidencia 42/18) prijatého emailom na SIŽP dňa 21. 2. 2019. Podnet 

upozorňoval na výrub  drevín  v areáli dôchodcovského jazera pri Mlyne Nové Zámky 

v zastavanom území mesta Nové Zámky. Ďalej to boli podnety občanov v tej istej veci 

zaevidované centrálne ako  č. 43/19 doručený dňa 25.2.2019 a podnet č. 49/19 doručený dňa 

27.2.2019. 

Inšpekcia začala objasňovanie oslovením príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny 

Okresného úradu Nové Zámky a  Mestského úradu Nové Zámky. Z informácii, ktoré boli 

inšpekcii zaslané emailom, vyplývalo, že vlastníkom uvedeného pozemku je Mesto Nové 

Zámky a súčasným stavebníkom na pozemku v susedstve – v areáli starej nemocnice je 

spoločnosť AMV Slovakia s.r.o., Nové Zámky. Inšpekcia obratom vyzvala spoločnosť AMV 

Slovakia a Mesto Nové Zámky o účasť na ohliadke pri prvom šetrení v rámci výkonu štátneho 

dozoru. Konateľ spoločnosti Maroš Višňovský nebol v navrhnutom termíne prítomný 

z dôvodu čerpania dovolenky, podania vysvetlenia dňa 26.2.2019 sa zúčastnil Miloš 

Višňovský.  

Do zápisu dňa 26.2.2019 vypovedal Miloš Višňovský, že spoločnosť AMV Slovakia 

rekonštruuje areál starej nemocnice v Nových Zámkoch parc.č. 6677/1., v tejto súvislosti sa 

revitalizuje aj zeleň v areáli  nemocnice. Spoločnosť požiadala o vydanie rozhodnutia 

o súhlase na výrub drevín v areáli nemocnice. Pôvodne bolo žiadaných 15 ks drevín, 

povolených bolo 5 ks drevín rozhodnutím Mesta Nové Zámky č. 26-ES/343/2019/182/PA zo 

dňa 16.1.2019.  Inšpekcii poskytol Miloš  Višňovský kópiu záznamu Okresného úradu Nové 

Zámky, ktorý riešil podnet na priestupok v areáli nemocnice  zo dňa 4.2.2019 a kópiu 

oznámenia o zlomení 2 ks vŕby, ktoré z dôvodu bezpečnosti odstránili na susednom verejnom 

pozemku č. 5942 ( oznámenie zo dňa 21.2.2019),  a tiež fotodokumentáciu. 

 

Inšpekcia pri preštudovaní záznamu Okresného úradu Nové Zámky zistila, že na základe 

podnetu postúpeného zo Slovenskej obchodnej inšpekcie 14.1.2019  bolo zvolané  Okresným 

úradom Nové Zámky dňa 4.2.2019 šetrenie vo veci priestupku spolu so zástupcami Mesta 

Nové Zámky a  Marošom Višňovským. Podnet prijatý 14.1.2019 Okresným úradom Nové 

Zámky obsahoval žiadosť o prešetrenie, či sa v areáli nemocnice nerúbe viac drevín, než bolo 

povolené. Zo záznamu zo  šetrenia vyplývalo, že spoločnosť AMV Slovakia vyrúbala zatiaľ 

iba invázne druhy drevín ako pajaseň žliazkatý a javorovec jaseňolistý. Presné počty 

neuviedli.  Zástupca Mesta Nové Zámky uviedol, že vyznačil dreviny na výrub, ale 

rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť. Zo záznamu tiež vyplýva, že 5 ks drevín 

určených rozhodnutím na výrub v tej dobe ešte nebolo vyrúbaných. Invázne dreviny 
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odstraňovali cca od 13.12.2018. Záverom  bolo konštatované, že inváznych drevín je v areáli 

nemocnice ešte veľa a boli označené krížikom aj dvomi bodkami. Zástupkyňa Okresného 

úradu Nové Zámky upozornila zástupcu mesta, že aj na susednom mestskom pozemku je veľa 

inváznych drevín, ktoré je mesto povinné odstrániť podľa  § 7b ods. 3 zákona. 

Ďalej p. Miloš Višňovský uviedol, že spoločnosť AMV Slovakia sa ponúkla na tomto šetrení 

dňa 4.2.2019, že môže mestu vypomôcť aj s odstránením inváznych drevín na pozemku 

mesta, ktorý susedí s areálom nemocnice, nakoľko majú v areáli techniku na výruby. Taktiež 

navrhli vypomôcť s neskoršími úpravami parku aj možnou dosadbou nových drevín. 

Spoločnosť plánuje v areáli nemocnice výstavbu penziónu pre dôchodcov, a mohli by mať 

spoločný projekt s mestom (park by využívali aj dôchodcovia). Súčasná zeleň pri jazere 

dôchodcov bola roky zanedbaná zo strany mesta, kopili sa tu odpadky, plochy kríkov 

využívali bezdomovci a narkomani, miesto pri mlyne sa stávalo nebezpečným pre deti aj 

mládež, ale aj iných obyvateľov. 

P. Miloš Višňovský do zápisu inšpekcie zo dňa 26. 2. 2019 priznal výruby inváznych drevín 

a krovín rôzneho druhu spoločnosťou AMV Slovakia s.r.o., nakoľko pokyn na práce vydal 

konateľ spoločnosti Maroš Višňovský. 

Zástupcovia mesta Nové Zámky  Peter Palúk a JUDr. Petra Antošíková vypovedali do zápisu 

dňa 26.2.2019 na lokalite Mlynský náhon parc. č. 5941/1 a 5942 vo vlastníctve mesta 

skutočne vyznačovali invázne dreviny dňa 6.2.2019, tesne po výsledku šetrenia Okresného 

úradu Nové Zámky zo dňa 4.2.2019. p. Palúk uviedol, že mesto plánovalo odstránenie 

inváznych drevín neskôr a mesto má pre tento účel organizáciu Novovital. Nevedel, že AMV 

Slovakia s.r.o. začne vykonávať práce tak skoro, mal dovolenku. Skonštatoval, že videl zásah 

až potom, čo občania skutočnosť mestu oznámili. Taktiež potvrdil, že lokalita sa stala 

nebezpečnou časom pre obyvateľov, zoskupovali sa v kroví bezdomovci a narkomani, a istým 

spôsobom tento zásah do krovín bol potrebný, ale z jeho pohľadu sa dal vykonať šetrnejšie. 

Inšpekcii z uvedeného ďalej vyplývalo, že priestor  pozemku je súčasťou bývalého ramena 

Nitry, v súčasnosti už bez vody. V súčasnosti je v  KNC  pozemok č. 5942 vedený ako ostatná 

plocha v ÚPN mesta Nové Zámky vyčlenený pre funkciu krajinnej zelene a je súčasťou 

verejného priestranstva. 

Pozemky boli pôvodne tvorené pozostatkami starého lužného porastu vodného toku – starého 

ramena Nitry, ale veľa rokov je pozemok č. 5942  suchý, a vplyvom sukcesie zarastá 

náletovými drevinami a inváznymi drevinami, ktoré dosiahli vysokých rozmerov a utlačili 

pôvodné druhy. Biotop, ktorý občania nazývali ľudovo lesopark, je v súčasnosti  oddeleným 

torzom starých porastov, oddeľujú  ho skultúrnený park okolo štadióna a mlyna, vybudované 

cesty cez park, areál nemocnice. Inšpekcia v čase ohliadky bola svedkom, ako tam občania na 

bicykloch nosili smeti. V ÚSES UPN Mesta Nové Zámky je priestor lokality Pri starom 

náhone plánovaný pre lokálne biocentrum, ale väčšina lokality aj  okolie jazera sú  už 

skultúrnené.   

Na pozemku sa ďalej  nachádzali  dreviny - stromy nepôvodných inváznych druhov pajaseň 

žliazkatý a javorovec jaseňolistý. Pôvodných druhov drevín rástlo na pozemkoch v menšom 
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počte, zastúpenie mal topoľ čierny, sivý, vŕby. Čerešňe a slivky tu vyrástli druhotne zo semien 

donesených vtákmi. Pôvodné dreviny mali prevažne charakter výmladkov a náletov, boli 

preto prevažne s parametrom pod 40 cm.  Najväčšie parametre obvodu kmeňa boli namerané  

hlavne na inváznych drevinách . Pôvodné dreviny boli prevažne vŕby,  topole, jasene, niektoré 

už dosť staré, a mali charakter senescentných stromov, ich kostrové konáre už podliehali 

vysychaniu a hnilobe. Podobne ako pri charakteristike biotopu krovín aj tu platilo, že biotop  

bol síce pozostatkom starého lužného porastu vodného toku – starého ramena Nitry, ale veľa 

rokov  vplyvom sukcesie zarastá náletovými drevinami a inváznymi drevinami, ktoré dosiahli 

vysokých rozmerov a utlačili pôvodné druhy. Všetky invázne dreviny mali peň po výrube  

zdravý, ani náznak po hnilobe. Väčšie pne a orezy pôvodných druhov drevín boli prehnité, 

alebo javili známky hniloby.  Mesto Nové Zámky sa o plochu krajinnej zelene náležite 

nestaralo, roky neodstraňovalo invázne dreviny.Na pozemku sa vyskytovalo aj niekoľko 

pôvodných  vyšších topoľov a vŕb,  mesto pre ne mohlo už v minulosti vyčleniť 

menežmentový plán ošetrovania  tak, ako by potrebovali,  k čomu však nedošlo, a tým celý 

lužný biotop rokmi degradoval.  

Šetrením pôvodného stavu cez webové stránky ortofotomapy.cz ako aj gku.sk inšpekcia 

zistila, že plochy pozemkov boli pôvodne ešte v roku 2018  zarastené výmladkami a náletmi 

kríkov  bazy, čerešne, slivky, vŕby, topoľa, orecha a pod., a tiež nepôvodnými druhmi 

inváznych drevín. Z roku 2018  vidieť z ortofotomapy aj prerušované plochy kríkovej zelene 

pri oplotení „ starej nemocnice“. Pri samotnom jazere dôchodcov  plochy kríkov na brehu 

jazera tvorili plochy nesúvislé. Spoločenskú hodnotu takto vymladených kríkov plných 

inváznych drevín nie je možné reálne ohodnotiť, nakoľko bývajú veľmi prerastené inváznymi 

drevinami, a priemety korún sa dotýkajú aj hlavne vďaka inváznym drevinám. Invázne 

rastliny a dreviny naviac produkujú do okolia jedované látky, najmä  ailanthone a allelotoxin, 

ktorá redukuje rozkoreňovanie konkurenčných druhov. Sú veľmi odolné, vďaka tolerancii 

voči suchu, presolenej pôde, znečistenému ovzdušiu a málo výživným pôdam, Vytvárajú 

veľké množstvo semien a preto sa rýchlo šíria, vytvárajú monokultúrne spoločenstvá. 

 Vzhľadom na nakopené odpadky v kríkoch a pohyb narkomanov a bezdomovcov 

v krovinách existuje predpoklad, že neboli biotopom pre rozmnožovanie  pre významné druhy 

malých cicavcov. S pravdepodobnosťou priestor krovín tvoril biotop pre menších zástupcov 

hlodavcov a hmyzožravcov. Podobné stanovištia  majú slabé svetlotechnické pomery. 

Postupne by sukcesne vytlačili invázne dreviny aj pôvodné druhy drevín  kríkov. Pod takými 

drevinami nerastie bylinné spoločenstvo s významnou biodiverzitou, chránené druhy rastlín 

neboli v krovinách fytocenologicky  zaznamenané.  

Na základe uvedeného mohla do protokolu  inšpekcia konštatovať, že bolo inšpekciou zistené 

porušenie § 47 ods. 3 zákona na pozemku č. 5942 k. ú. Nové Zámky  vedenom v KN-C 

registra nehnuteľností ako ostatná plocha tým že došlo k výrubu 25 ks  drevín na pozemku 

verejnej zelene bez právoplatného  rozhodnutia o súhlase na výrub drevín od orgánu ochrany 

prírody Mesta Nové Zámky a tieto dreviny podliehali parametrom podľa  ustanovenia  § 47 

ods.5 zákona.   

V kontrolných zisteniach  preto inšpekcia neuvádzalala konkrétne parametre obvodu kmeňa 

stromov, nakoľko išlo o dreviny vo  verejnej zeleni, kde nie sú parametre obvodu kmeňa 
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drevín meraným vo výške 130 cm nad zemou smerodatné pre určenie, či drevina podlieha 

rozhodovaniu o  súhlase na výrub, a všetky dreviny rastúce v parku, okrem inváznych,  pre 

výrub potrebovali právoplatný súhlas na výrub orgánu ochrany prírody Mesta Nové Zámky.  

 

Dreviny, ktoré podliehali súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 a ods.5 zákona:   

1. Agát biely Robinia pseudoacacia v.o. nad 40 cm Peň nebol farebne 
označený 

2. Slivka mirabelka Prunus domestica v.o. pod 40 cm Peň nebol fareb.ozn. 

3. Slivka mirabelka Prunus domestica v.o. pod 40 cm Peň nebol fareb.ozn. 

4. Slivka mirabelka Prunus domestica v.o. pod 40 cm Peň nebol fareb.ozn. 

5. Slivka mirabelka Prunus domestica v.o. pod 40 cm Peň nebol fareb.ozn. 

6. Slivka mirabelka Prunus domestica v.o. pod 40 cm Peň nebol fareb.ozn. 

7. Slivka mirabelka Prunus domestica v.o. pod 40 cm Peň nebol fareb.ozn. 

8. Slivka mirabelka Prunus domestica v.o. pod 40 cm Peň nebol fareb.ozn. 

9. Jaseň úzkolistý Fraxinus angustifolia v.o. pod 40 cm Peň nebol fareb.ozn. 

10. Topoľ sivý Populus x 
canescens 

v.o. pod 40 cm Peň nebol fareb.ozn. 

11. Javor mliečny Acer platanoides v.o. pod 40 cm Peň nebol fareb.ozn. 

12. Jaseň úzkolistý Fraxinus angustifolia v.o. pod 40 cm Peň nebol fareb.ozn. 

13. Jaseň úzkolistý Fraxinus angustifolia v.o. pod 40 cm Peň nebol fareb.ozn. 

14. Jaseň úzkolistý Fraxinus angustifolia v.o. pod 40 cm Peň nebol fareb.ozn. 

15. Javor mliečny Acer platanoides v.o. pod 40 cm Peň nebol fareb.ozn. 

16. Javor mliečny Acer platanoides v.o. pod 40 cm Peň nebol fareb.ozn. 

17. Javor mliečny Acer platanoides v.o. pod 40 cm Peň nebol fareb.ozn. 

18. Slivka mirabelka Prunus domestica v.o. pod 40 cm Peň nebol fareb.ozn. 

19. Javor mliečny Acer platanoides v.o. pod 40 cm Peň nebol fareb.ozn. 

20. Čerešňa vtáčia Cerasus avium v.o. pod 40 cm Peň nebol fareb.ozn. 

21. Slivka mirabelka Prunus domestica v.o. pod 40 cm Peň nebol fareb.ozn. 

22. Čerešňa vtáčia Cerasus avium v.o. pod 40 cm Peň nebol fareb.ozn. 

23. Čerešňa vtáčia Cerasus avium v.o. pod 40 cm Peň nebol fareb.ozn. 

24. Orech kráľovský Juglans regia v.o. pod 40 cm Peň nebol fareb.ozn. 

25. Orech kráľovský Juglans regia v.o. pod 40 cm Peň nebol fareb.ozn. 

 
Spolu 25 ks drevín 

 

Inšpekcia ukončila kontrolu protokolom zo dňa  25. 3. 2019, ktorý  bol doručený dňa 

1.4.2019. Ku  kontrolným zisteniam  sa AMV Slovakia s.r.o.  písomne nevyjadrila v 

stanovenej 7-dňovej lehote. Štátny dozor bol preto ukončený dňom doručenia písomného 

oznámenia o ukončení štátneho dozoru zo dňa 16.4.2019. 

 

 

Inšpekcia začala listom zo dňa 30.9.2019 doručeným elektronicky do elektronickej 

schránky spoločnosti AMV Slovakia s.r.o.  dňa  6. 10. 2019 správne konanie vo veci uloženia 

pokuty za iný správny delikt voči spoločnosti AMV Slovakia s.r.o.,  Dostojevského 2,  940 01 
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Nové Zámky, IČO:  00 616 931  (ďalej „účastník konania“). Uvedeným listom inšpekcia 

zároveň predvolala účastníka konania na ústne pojednávanie dňa 15.10.2019. 

 

Ústneho pojednávania sa dňa 15.10.2019 zúčastnil Maroš Višňovský  konateľ spoločnosti 

AMV Slovakia s.r.o.,  Dostojevského 2,  940 01 Nové Zámky, IČO:  00 616 931. Účastník 

konania bol oboznámený s predmetom správneho konania o inom správnom delikte, ktorý 

spočíva vo výrube stromov s parametrami aj do 40 cm obvodu kmeňa meraným vo výške 130 

cm nad zemou, nakoľko podľa § 47 ods. 5 vo verejnej zeleni podliehajú súhlasu na výrub 

všetky stromy bez ohľadu na obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou. Spoločne 

bez kríkových foriem drevín išlo o 25 ks stromov na pozemku č.5942 k.ú. Nové Zámky podľa 

tabuľky( viď vyššie).  Taktiež bol poučený o právach a povinnostiach účastníka konania. 

Maroš Višňovský uviedol, že všetky dôvody výrubu už boli uvedené počas štátneho dozoru, 

iné dôvody nie sú. Je si vedomý zodpovednosti spoločnosti AMV Slovakia s.r.o. za výrub 

stromov v parku, na ktoré nemal vydaný právoplatný súhlas na výrub od orgánu ochrany 

prírody mesta Nové Zámky.  Po ukončení výrubových prác konáre zoštiepkovali a nechali na 

pôdnom kryte posypané na zúrodnenie, ďalej vysadili cca 22 ks nových stromov, druhovo 

lipu.  Medzitým im čerstvo vysadenú výsadbu –  10 ks líp niekto zničil. Neskôr bol privolaný 

arborista  Richard Holya z dôvodu konzultácie ďalšieho postupu úpravy parku, a tiež  

dendrológ p. Požgay zo ŠOP SR. Ako pozitívnu okolnosť uvádza p. Višňovský aj skutočnosť, 

že obyvatelia Nových Zámkov boli celkovo nadšení z úprav parku, a názoru, že sa to malo 

uskutočniť už skôr. 

V rámci šetrenia iných správnych deliktov právnických osôb platí, že musia byť splnené  

všeobecné znaky správnych deliktov právnických osôb. Tými sú existencia zodpovednej 

právnickej osoby, zákonom stanovená trestnosť -  sankciovateľnosť takého konania, 

a protiprávnosť konania.  

Za protiprávnosť konania sa rozumie nesplnenie právnej povinnosti vyplývajúcej z určitého 

právneho predpisu, alebo niečo, čo je v rozpore so zákonom. Zároveň musia byť naplnené 

znaky skutkovej podstaty pre uplatnenie zodpovednosti za takýto druh deliktu.  

 

Z ustanovení právnych predpisov o ochrane prírody a krajiny vyplýva: 

 

Podľa § 47  zákona: 

 

(3) Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje 

inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení 

ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom 

vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej 

zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo 

nájomca a po vyznačení výrubu dreviny. 

(4) Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje  

  

a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé 
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krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného 

územia obce s výmerou do 20 m2. 

 

(5) Ustanovenie odseku 4 písm. a) sa nepoužije v prípade, ak drevina rastie na území s 

druhým alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene. 

 

 

Dokazovaním prvostupňového orgánu v rámci konania  o inom správnom delikte bolo zistené 

a  potvrdené, že skutok sa stal. Urobil tak samotný účastník konania, keď zástupca spoločnosti 

Maroš Višňovský  vypovedal do zápisu inšpekcie  z miestneho šetrenia  dňa 26.2.. 2019 ako 

aj do zápisnice z ústneho pojednávania dňa 15.10.2019. 

 

P. Maroš Višňovský ako konateľ spoločnosti  písomne prehlásil do zápisnice,  že ústne  vydal 

pokyn na výrub drevín ráno 20.2.2019  na pozemku parc. č. 5942 k. ú. Nové Zámky vo 

vlastníctve Mesta Nové Zámky.  

Do zápisnice tiež účastník konania potvrdil, že nemal pre výrub právoplatné rozhodnutie 

orgánu ochrany prírody a krajiny. K protiprávnemu konaniu sa účastník konania vedome 

priznal, čím priznal zodpovednosť právnickej osoby AMV Slovakia s.r.o.  za správny delikt. 

 

Skutkovým základom iného správneho deliktu bolo v tomto prípade konanie účastníka 

konania tým spôsobom, že dňa  20. 2. 2019 dal ústny pokyn na výrub  25 ks drevín  

druhového zloženia : 1 ks agát biely, 9 ks slivka domáca, 3 ks čerešňa vtáčia, 2 ks orech 

královský, 5 ks javor mliečny, 4 ks jaseň úzkolistý, 1 ks topoľ sivý, v dôsledku čoho došlo 

v mesiaci február  2019 k výrubu 25 ks  drevín, ktoré neboli orgánom ochrany prírody 

označené, a to 25 ks drevín  rastúcich  na pozemku verejnej zelene parc. č. 5942 k. ú. Nové 

Zámky, vedenom v registri „C“ KN ako ostatná plocha, za hranicami zastavaného územia 

obce  s I. stupňom územnej ochrany prírody a krajiny, a nepredložil právoplatný súhlas na 

výrub drevín od príslušného orgánu ochrany prírody podľa § 47 ods. 3 a ods. 5 zákona, teda 

za protiprávne konanie, ktorého sa dopustil  tým, že dal pokyn na výrub  drevín, na ktoré 

nebolo vydané právoplatné rozhodnutie orgánu ochrany prírody podľa § 47 ods. 3 zákona, 

a ktoré neboli označené orgánom ochrany prírody, pričom nesplnil podmienky stanovené v § 

47 ods.8 zákona, čím naplnil skutkovú podstatu iného správneho deliktu podľa § 90 ods. 3 

písm. l) zákona   č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.  

Konanie účastníka konania tak bolo protiprávnym konaním, pretože bolo v rozpore s ust. § 47 

ods. 3  zákona. Protiprávne konanie účastníka konania možno podľa § 90 ods. 3 písm. l) 

zákona postihnúť uložením pokuty až do výšky 33 193,91 eura. 

 

  

 

 Prvostupňový správny orgán sa v rámci zisťovania skutkového stavu veci  

a pri určovaní výšky pokuty zameral na  spôsob vykonania iného správneho deliktu, následky 

na životné prostredie, hroziacu ujmu, závažnosť i samotné okolnosti,  
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za ktorých bol iný správny delikt spáchaný. 

 

V prípade skúmania spôsobu vykonania správneho deliktu  v tomto prípade  platilo, že 

všetky dreviny bez ohľadu na obvod kmeňa meraným vo výške 130 cm nad zemou, okrem 

inváznych, podliehali súhlasu orgánu ochrany prírody rozhodnutím. Účastník konania si 

zákonný postup overoval 6. 2. 2019 podaním písomnej žiadosti o súhlas na výrub priamo na 

Meste Nové Zámky, ale bol príslušným orgánom ochrany prírody upovedomený, že nakoľko 

nie je vlastníkom pozemku, nemôže sa k tejto veci orgán ochrany prírody mesta vyjadriť, ak 

je žiadateľ iná osoba ako vlastník. Podľa názoru inšpekcie nebol tento postup mesta 

dostačujúci, lebo zákon umožňuje so súhlasom vlastníka rozhodovať o súhlase na výrub 

drevín. Mesto Nové Zámky 6.2.2019 invázne dreviny na výrub vyznačilo, ale rozhodovanie 

o postupe, ako aj o žiadosti p. Višňovského odsúvalo na neskôr. Účastníka konania zmiatol 

nerozhodný a nejednoznačný postup i postoj orgánu ochrany prírody mesta Nové Zámky. 

Inšpekcia na túto skutočnosť prihliada ako na poľahčujúcu okolnosť pre účastníka konania.  

Maroš Višňovský potvrdil skutočnosti vo výpovedi Miloša Višňovského a zhodli sa na 

pohnútke a cieli výrubového konania. Taktiež vypovedal, že zámerom mala byť jednak 

výpomoc mestu, pretože mali pripravenú techniku v susednom areáli, ale aj plánovanie 

projektu Penziónu pre dôchodcov. Projekt  vyžadoval  úpravu plotu, čo sa dotýka aj susednej 

lokality pri jazere a ich vzájomného ovplyvňovania. Bolo jednoduchšie uvedené zámery 

spojiť, ak vedeli, že aj mesto musí odstrániť v najbližšej dobe invázne dreviny pri plote 

nemocnice. V čase pred 20.2.2019  odstraňoval účastník konania  invázne dreviny pri plote zo 

strany nemocnice a padala haluzina  aj do krovia cez plot na pozemok mesta. Už pri 

upratovaní plochy pod plotom nemocnice si to v zátarase krovín vyžadovalo zásahy do krovín 

mestského parku . P. Maroš Višňovský čakal do 19.2.2019, potom ráno 20.2.2019 sa 

telefonicky pýtal zástupcov Mestského úradu Nové Zámky, ale všetci neboli prítomní na 

pracovisku. Nakoniec sa rozhodol vykonať odstránenie krovín a vydal pokyn na práce na 

mestskom pozemku č. 5942. Súčasne s  krovinami odstraňovali  s mestom predbežne ústne 

dohodnuté invázne dreviny a odpad nahromadený občanmi v poraste. 

V rámci skúmania  okolností činu inšpekcia zistila: 

  

Na  pozemku KNC  5942 k.ú. Nové Zámky sa   nachádzali  dreviny - stromy nepôvodných 

inváznych druhov pajaseň žliazkatý a javorovec jaseňolistý. Z pôvodných druhov drevín 

zastúpenie mal topoľ, javor, jaseň. Čerešňe, orechy, slivky tu vyrástli druhotne zo semien 

donesených vtákmi. Dreviny mali prevažne charakter výmladkov a náletov, boli preto 

prevažne s parametrom pod 40 cm.  Najväčšie parametre obvodu kmeňa boli namerané  

hlavne na inváznych drevinách . Pôvodné lužné dreviny boli niektoré  už dosť staré,  ich 

kostrové konáre už podliehali vysychaniu a hnilobe. Podobne ako pri charakteristike biotopu 

krovín aj tu platilo, že biotop  bol síce pozostatkom starého lužného porastu vodného toku – 

starého ramena Nitry, ale veľa rokov  vplyvom sukcesie zarastá aj inými náletovými 

drevinami a inváznymi drevinami, ktoré dosiahli vysokých rozmerov a utlačili pôvodné 

druhy. Všetky invázne dreviny mali peň po výrube  zdravý, ani náznak po hnilobe. Väčšie pne  

pôvodných druhov drevín boli prehnité, alebo javili známky hniloby.  Mesto Nové Zámky sa 
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o plochu krajinnej zelene pravidelne nestaralo, roky neodstraňovalo invázne dreviny, tie 

svojimi jedovatými výlučkami ohrozovali pôvodné druhy a utláčali ich.  

V tomto prípade pre Mesto Nové Zámky ako vlastníka platilo ustanovenie  § 47 ods. 2 zákona 

a § 7b ods. 3 zákona platného v čase výrubu.  Na pozemku sa vyskytovalo aj niekoľko 

pôvodných  vyšších topoľov a vŕb,  mesto pre ne mohlo už v minulosti vyčleniť 

menežmentový plán ošetrovania  tak, ako by potrebovali,  k čomu však nedošlo, a tým celý 

lužný biotop rokmi degradoval.  

Vzhľadom na nakopené odpadky na ploche pozemku č.  5942  pohyb narkomanov 

a bezdomovcov vo výmladkoch a  krovinách a vplyvom postupnej degradácie lužného 

biotopu inšpekcia považuje v súčasnosti biotop  za biotop s nižšou druhovou biodiverzitou,  

trvalými zástupcami hlodavcov, hmyzožravcov, niektorých druhov  vtákov. Podobné 

stanovištia obývajú trvalo prevažne druhy hmyzej ríše žijúce v rozkladajúcom dreve,  niektorí 

zástupcovia bylinných spoločenstiev, ktorí znesú slabé svetlotechnické pomery. V korunách 

aj inváznych   drevín mohli hniezdiť v minulosti  zástupcovia vtáčej ríše. Nové hniezda si 

vtáci vo februári 2019  ešte nestihli vybudovať.  

Štátna ochrana prírody SR nemala pre uvedenú lokalitu vykonanú inventarizáciu druhov, 

v lokalite neboli vyčlenené významné genofondové plochy.  

 Inšpekcia pri určovaní závažnosti správneho deliktu, hroziacej spoločenskej ujmy 

a následkov činu  posudzovala viacero skutočností: 

 

1. /Jednalo sa  o výrub náletovo a vymladením rozmnožených drevín, viac ako polovica (14 

ks ) bola  ovocných, ktoré rástli na degradovanom pozemku lužného biotopu, o ktoré sa mesto 

ako vlastník náležite nestaral a nečistil od inváznych drevín. Dreviny rástli  na území  s I. 

stupňom ochrany prírody a krajiny. 

Z hľadiska hroziacej spoločenskej ujmy teda  išlo o dreviny, ktoré sa v parku  

nekontrolovateľne rozširujú,  a neboli mestom pravidelne ošetrované a udržiavané, takže ani 

v budúcnosti by ovocným drevinám nebolo vytvorené ideálne prostredie pre správny rast 

a vývoj.  

2./Účastník konania doplnil skutočnosť, že naviezli na plochy štiepku vyrúbaných drevín pre 

obohatenie pôdy,  odstránili  navážky a odpad, vysadili 22 ks nových stromov – lipy, teda 

vyvinuli snahu o revitalizáciu parku. Pre práce revitalizácie bol privolaný arborista p. Holya 

a dendrológ p. Požgay, a práce budú  ešte pokračovať.  

Primárny dôvod činu nebol výrub stromov  a odstránenie stromov z pozemku za účelom 

zmeny funkcie pozemku, alebo zmenšiť plochu zelene, ale pomôcť dotvoriť v meste Nové 

Zámky vedľa súkromného areálu   parkovú plochu, ktorá by  mohla plniť funkciu verejnej 

rekreačnej zelene a krajinného prvku, a zároveň by neohrozovala návštevníkov parku.   

Týmto sa následky činu dosť eliminovali, nakoľko účastník konania uskutočnil   dosadbu 

drevín za vyrúbané stromy a odľahčil územie od inváznych drevín,  odpadu a spoločensky 

nebezpečných osôb. 
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3./Dreviny rástli vo verejnej zeleni, čo inšpekcia hodnotí ako priťažujúci faktor z hľadiska 

závažnosti činu. 

4./Účastník konania sa k výrubom drevín, spôsobu činu aj okolnostiam  priznal, čo inšpekcia 

hodnotí ako poľahčujúci faktor vzhľadom na závažnosť činu. 

 

Zhodnotením všetkých uvedených skutočností inšpekcia konštatuje, že  protiprávne konanie 

účastníka konania hodnotí ako  nie  významne závažné. Prvostupňový správny orgán však 

musel prihliadať na skutočnosť, že  pokuta musí splniť aj preventívny účel pre elimináciu 

spoločenskej nebezpečnosti, ktorá spočíva v hrozbe  vedomého obchádzania zákona 

o ochrane prírody právnickými osobami. Výška pokuty ukladanej vo výroku tohto 

rozhodnutia preto zodpovedá závažnosti protiprávneho konania, za ktoré sa pokuta ukladá, je 

uložená v dolnej hranici možnej sadzby. 

 Na základe uvedeného rozhodla inšpekcia tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia.  

 

Poučenie : 

 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov a § 87 zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného 

prostredia - Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor inšpekcie ochrany prírody 

 a krajiny odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia 

účastníkovi konania. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. 

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 

nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom. 

 

 

 

 

 

 

        JUDr. Richard Molnár 

         riaditeľ 

 
 

Rozhodnutie sa doručuje: 

1. AMV Slovakia s.r.o., Dostojevského 2, 940 01 Nové Zámky 

Na vedomie: 

1. Environmentálny fond, Nevädzová 5, P.O.BOX 14, 827 14 Bratislava 


