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VoLENIE LOVU NA NEPoĽo\rNEJ PLoCHE

okľesný úľadBratislava, pozemkový a lesný odbor (ďalej len ,,oÚBA PLo") ako vecne
a miestne pľíslušnýorgán štátnej správy poľovníctva podľa $ 71 ods. 2 písm. c) a $ 74 ods. 1
písm. g) zákona č. 27412009 Z. z' o poľovníctvea o Zmene a doplnení niektoých zákonov v
zneni neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o poľovníctve") v súlade s $ 46 zákona č.7111967
Zb. o správnom konanív zneni neskoľšíchpľedpisov takto rozhodol:
Podľa ustanovenia $ 56 ods' 7 zákonao poľovníctve
I. povol'uje

mimoriadny lov aodchyt diviačej zve.'ina nepoľovných plochách vk.ú. Bľatislava _Petržalka
(Kočánkova ulica a okolie) a Jaľovce (Jaľovskérameno' houseboaty a okolie) v kategóriách:

diviak lesný, diviačicao lanštiak, diviača_ celoročne v počte bez obmedzenia
II. poveruje
v súlade s $ 56 ods. 7 zákona o poľovníctve vykonaním lovu uživateľapoľovného revíru
Jaľovce, Jarovská poľovnícka spoločnosť, Pílová l, 851 10 Bratislava (ďalej len ,,poverený
vykonaním lovu")
III. uľčuje
I.) užívateľvykoná opatrenia, aby pľi love bola zaistenábezpečnosť osôb a majetku
2.) pri love a evidencii lovu zveľi je ,,poverený vykonaním lovu" povinný doďržiavat'
ustanovenia zákona o poľovníctve, vyhlášky Ministeľstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva ,,zélkoĺo poľovníctve" v zneni
neskoršíchpredpisov (ďalej len ,'vyhláškď') a veteľinárne opatrenie Štatnejveterináľnej
a potľavinovej správy SR
kontľolný program pre AMo v diviačej populácii na
',Náľodný
Slovensku" a podmienky mimoriadneho povolenia Ministerstva pôdohospodĺíľstva a
rozvojavidieka SR (ďalej len ,,ministeľstvo") č. 344812022-150 zo dŕra 28.01 .2022
3.) lov zveľi bude vykonaný na základe povolenia na lov zveri, individuálnym spôsobom, z
dôvodu bezpečnosti pri stľeľbe môŽe poľovník nazveÍ vystreliť len vtedy ak ju bezpečne
rozpoznaL Poľovníkje povinný bezprostľedne po ulovení zveri vyznačiť v povolení na
lov zveľi, ktoré vystavil
vykonaním lovu" údaje o čase a druhu ulovenej zveľi
',poveľený
a zaznačiť čísloznačky, ktorú pouŽil na jej označenie. Ulovenie zveti oznámi poľovník

poľovníckemuhospodĺĺrovi ,,poveľeného vykonaním lovu" do 24 hodín po jej ulovení,
vykonaný lov bude evidovaný v dokumentácii vedenej
vykonaním lovu".
',poveľeným
4.) Lov zveň pľípadneodchy't zveri bude vykonávaný v súčinnostis Regionálnou
veterináľnou a potľavinovou spľávou Bľatislava
5.) Pľi love zveri je potrebné sa ľiadiť $ 56 ods. 7 ,,zákona o poľovníctve"a podľa zákona č.
19012003 Z.z. o,'strelných zbrariach a stľelive"
6.) ,,oÚBA PLo" vzhľadom na charakter lokality upozoňuje na zýšenúpotľebu
doďržiavania pravidiel bezpečnosti pri zaobchádzaní so zbľaňou kvôli vysokej
pravdepodobnosti výskytu voľne sa pohybujúcich osôb v danej lokalite

odôvodnenie
,,OUBA PLo" na základe pracovného stretnutia k AMo, organizovaného Štátnou
veterinárnou a potravinovou správou a v záujme zniženia stavov diviačej zveri, zabráneniu

šíľeniaAMo a zabezpečenia ochĺany obyvateľov poveril poľovnúspoločnosťv súčinnosti
s Regionálnou veteľinĺĺĺnou
a potľavinovou spľávou v Bratislave, s odchytom a prípadným
lovom diviačej zveri na nepoľovných plochách.
obmedzenie stavov zveri je dôležité biotechnické opatľenie, ktoľým sa pomáha zveri
prekonať kritické obdobie nedostatku potravy a predovšetkým sa prispieva k znižovaniu škôd,
ktoré zver spôsobuje. Vzhľadom k tomu, že diviačia zver je Zveľ s obrovskou migľačnou
schopnosťou a pľetože spôsobuje škody väčšinouaj inde neŽ v poľovníctve,ale tiež v
poľnohospodárstve a v lesníctve, záleži aj na ochľane proti týmto škodám aj na ostatných
paľtneroch poľovníckych združení napľ. vlastníkoch pôdy, veterináľoch, poľnohospodároch a
podobne. Ako najúčinnejšiametóda ochĺany proti škodám, ktoré spôsobuje diviačia zver, je
udrŽanie jej početnosti v takej výške, aby škody ňou spôsobované sa minimalizovalĹ Jedným z
mnoŽstva typov opatrení v boji proti škodám spôsobených diviačou Zveľou je biologické
opatľenie ato znižovanie stavov tejto zveri na únosnúmieru vykonaním jej lovu.
Mimoriadne povolenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len
,,ministeľstvo") č. 1268012020-730 zo dňa 25.02.2022, ktoým sa podľa $ 56 ods. 3 zákonač.
27412009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskoľších
predpisov (ďalej len,,zákon o poľovníctve") v termíne od 01 .03.2022 povoľuje mimoriadny lov
diviačej zveri v kategórii dospelý diviak a diviačica vo všetkých poľovných ľevíroch v rámci
Slovenskej republiky, umoŽňuje mimoriadny lov na nepol'ovných plochách v rámci Slovenskej
ľepubliky a vkombinácii smožnosťou celoročnéholovu lanštiakov adiviačat vsúlade s $ 71
ods. 1 písm. a) bod 7 ,,vyhlášky" umoŽňuje celoročný lov diviačej zveri bez ohľadu na vek
a pohlavie.

,,oÚBA PLo" týmto ľozhodnutím povolil podľa $ 56 ods. 7 zákona o poľovníctve obmedzenie
stavov diviačej na nepoľovných plocháchbez schváleného plánu chovu a lovu v poľovníckej
sezóne 2022-2023. ,,oÚBA PLo" zátoveípoveril r,ykonaním lovu uŽívateľa poľovného ľevíru

Jarovce, Jaľovskúpoľovníckuspoločnosť, Pílová 1, 851 10 Bľatislava.
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Poučenie:

Proti tomuto ľozhodnutiu je možnév zmysle $ 53 a $ 54 zél<ona č. 7111967 Zb. o správnom
konaní v zĺeníneskoľšíchpredpisov (ďalej len,,správny poriadok") podať odvolanie na,,oÚBA
PLo" a to do 15 dní odo dňa ozĺámeniatohto rozhodnutia.
Zákonnosť tohto rozhodnutia môže bý'
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Doľučuje sa verejnou vyhláškou:
Miestny úľadMestskej časti Bratislava _ Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava
Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:
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Pečiatka, podpis

Pečiatka, podpis
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