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Petícia občanov za okamžité zastavenie plošných a líniových výrubov stromov
v polnohospodársko-urbárnej krajine, ako napríklad pri vodných tokoch v parkoch,
lesoparkoch, alejach a cestách, na celom Slovensku - oznámenie výsledku yybavenia petície

Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (d'alej len „ministerstvo”) bola
doručená petícia občanov za okamžité zastavenie plošných a líniových výrubov stromov
v pol'nohospodársko-urbárnej krajine, ako napríklad pri vodných tokoch v parkoch,
lesoparkoch, alejach a cestách na celom Slovensku. V petícii ste uvedená ako osoba určená na
zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy. V procese riešenia petície ste boli listom
č. 8/2016-pet.-1.17 zo dňa 28.06.2016 vyzvaná na doplnenie petície a listom č. 8/2016-pet.-
1.17, č. 41382/2016 z 20.07.2016 Vám bolo oznámené predÍženie lehoty na vybavenie petície.

Konštatujeme, že doručená petícia má charakter žiadosti, resp. návrhu. Pri jej vybavovaní
sme postupovali podl'a Š 5 ods. 8 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších
predpisov. Na základe posúdenia obsahu Vami podanej petície a na základe stanovísk vecne
príslušných organizačných útvarov ministerstva, a to sekcie ochrany prírody, biodiverzity
a krajiny, sekcie vöd, sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia, Vám zasielame nasledovné
stanovisko k jednotlivým bodom petície:

K prvému bodu (vydat' okamžité moratórium na plošný a líniový výrob stromov...)
predloženej petície uvádzame, že orgánom ochrany prírody príslušným pre vydanie súhlasu na
výrub drevín podl'a Š 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (d'alej len „zákon č. 543/2002 Z. z.”) a s ohl'adom na Š 69 ods. 1 písm. d)
zákona č. 543/2002 Z. z. je obec, ak si túto posobnost' v súlade s Š 68 písm. h) zákona
č. 543/2002 Z. z. nevyhradil okresný úrad. Súhlas na výrub drevín podl'a Š 47 ods. 3 zákona
č. 543/2002 Z. z. sa vydáva v konaní, na ktoré sa vzt'ahujú všeobecné predpisy o správnom
konaní, najmi zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov.
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K druhému a tretiemu bodu (pripravit' Národný generel ochrany verejnej zelene
vypracovať Národný program obnovy poškodenej krajiny...) predloženej petície uvádzame, že

pokial' ide o vypracovanie Národného generelu ochrany verejnej zelene či Národného programu

obnovy poškodenej krajiny a ozdravovania klímy, zákon č. 543/2002 Z. z. takýto druh

dokumentácie ochrany prírody a krajiny nepozná. Vo vzťahu k predmetu petície je potrebné

uviesť, že podl'a Š 54 ods. 2 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. dokumentáciu ochrany prírody
a krajiny tvoria aj dokumenty starostlivosti o dreviny. Tieto dokumenty sú podl'a Š 54 ods. 19

zákona č. 543/2002 Z. z. východiskovým dokumentom na zabezpečovanie starostlivosti
o dreviny v katastrálnom území obce a s ohl'adom na Š 69 ods. 1 písm. g) zákona
č. 543/2002 Z. z. je orgánom príslušným na ich obstaranie a schválenie práve obec. Navyše,

podl'a Š 69 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. obec möže vydat' všeobecne závazné nariadenie,

ktorým ustanoví podrobnosti o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene.

K štvrtému bodu (vyvodit' konkrétnu politickú a trestnú zodpovednosť...) predloženej

petície uvádzame, že ministerstvo nieje vecne príslušné na vyvodzovanie akejkol'vek politickej

či trestnej zodpovednosti. Podmienky vzniku trestnej zodpovednosti upravuje zákon

č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

Trestný čin, ktorý sa týka predmetnej veci, by mal podl'a Trestného zákona každý občan

oznámit' orgánom činným v trestnom konaní.

K piatemu bodu (zabezpečit' prešetrenie oprávnenosti všetkých plošných a líniových

výrubov...) uvádzame, že bez jednoznačnej lokalizácie plošného alebo líniového výrubu nie je

možné identifikovat' oprávnenost' výrubov, kterých preskúmanie žiadajú predkladatelia petície.

Podl'a Š 66 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. orgánom šlátneho dozoru, prostredníctvom

ktorého ministerstvo vykonáva štátny dozor v tejto oblasti. je Slovenská inšpekcia životného

prostredia, na ktorú sa möžu občania obrátit' s konkrétnym podnetom, ktorý sa týka takýchto

výrubov.

K šiestemu bodu (zabezpečit' prešetrenie všetkých kúpno-predajných zmlúv) petície

uvádzame, že ministerstvo nie je vecne príslušné na prešetrenie všetkých kúpno-predajných

a iných zmlúv, vzťahujúcich sa na predmetné výruby a vyvodenie prípadnej trestnej
zodpovednosti. Pripomíname, že občania majú možnost' v prípade, že takéto zmluvy nie sú

zverejnené, vyžiadat' si ich aj na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám

a v prípade podozrenia s porušenia zákonov a iných závüzných predpisov mali by dat' podnet

príslušným orgánom verejnej správy.

Vydaním okamžitého moratória na plošný a líniový výrub stromov

v polnohospodársko-urbárnej krajine, do doby, kým nebude schválený a aplikovaný do praxe

Národný generel ochrany verejnej zelene na ozdravenie klímy Slovenskej republiky, ktorý
navrhujete, by došlo k rozporu s platnými právnymi predpismi na úseku ochrany vöd, nakol'ko

správca vodného toku by nemohol plnit' svoje povinnosti pri správe vodných tokov, ktoré mu
vyplývajú z ustanovení Š 48 a 549 vodného zákona a nemohol by tiež zabezpečovat' ochranu
pred povodňami v zmysle Š 36 ods. 1 zákona č. 7/2010 Z. z o ochrane pred povodňami.

O výrube drevín, ktoré sú súčasťou cestnej zelene rozhoduje cestný správny orgán podl'a
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov.
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Pre lesy osobitného určenia, rovnako ako pre lesy ochranné a lesy hospodárske sa
vyhotovuje program starostlivosti o lesy (d'alej len „PSI”). PSL sa po jeho schválení orgánom
štátnej správy lesného hospodárstva stáva pre obhospodarovatel'a lesa závizným a podl'a Š 36

zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov je obhospodarovatel' lesa

povinný zabezpečit' hospodárenie podl'a PSL, alebo výpisu z neho, prostredníctvom hospodára

(547). Bez uvedenia konkrétnych lokalít nieje možné aj v tomto prípade prešetrit' oprávnenost'

výrubov.

Ministerstvo oceňuje každú iniciatívu, ktorá smeruje k zlepšeniu ochrany jednotlivých

zložiek životného prostredia, ale v zmysle právnych predpisov möže konat' len v súlade so

svojimi kompetenciami, pričom vníma skutočnosť, že dosiahnut' Ciele na zlepšenie stavu si

vyžaduje stanovenie pravidiel rešpektujúce röznorodé záujmy, čo vyžaduje dialóg všetkých

dotknutých rezortov a zainteresovaných subjektov, vrátane obcí a aj občanov.

Pre zlepšenie situácie v oblasti, ktoráje obsahom Vašej petície, ministerstvo na základe

záverov rokovania s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej

republiky a Ministerstvom pödohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky bude

v spolupráci s dotknutými rezortami iniciovat' vytvorenie takých podmienok, aby sa výruby

obmedzili len na skutočne nevyhnutné prípady, resp. aby sa vykonávali spösobom šetrným

k ostatným zložkám životného prostredia. Ministerstvo iniciuje diskusiu s dotknutými

subjektmi (dotknuté orgány verejnej správy, správcovia vodných tokov, správcovia

komunikácii atd'.) vo veci vypracovania metodických materiálov stanovujúcich pravidlá údržby

a výrubov drevín s ohl'adom na ich funkcie a umiestnenie v krajine. Na základe výsledkov

z tejto diskusie, v prípade potreby, v spolupráci s dotknutými subjektmi ministerstvo vypracuje

návrh legislatívnych riešení.

Na základe uvedených skutočností Vám oznamujeme, že nie je možné vyhodnotit' Vašu

petíciu z hl'adiska opodstatnenosti, resp. neopodstatnenosti. Týmto oznámením povazujeme

Vašu petíciu z hl'adiska zákona o petičnom práve za zodpovedanú a vybavenú.

S pozdravom

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR

Nám. L. Štúra 1
81235 BRATISLAVA

- 83 -
Ing. Zuzana Domsitzová

vymenovaná na zastupovanie
riaditel'a odboru
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