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Usmernenie
generálneho riaditeľa sekcie ochrany prírody a tvorby krajiny Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky k rozsahu náhrady škody spôsobenej na poľovnej
raticovej zveri určenými živočíchmi

Určené: odborom starostlivosti o životné prostredie okresných úradov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sekcia ochrany prírody a tvorby krajiny
Číslo: 4/2014 - 2.
Bratislava, 22. septembra 2014
Vybavuje: Mgr. Ján Jenčo
Číslo telefónu: 02/5956 2106
Čl. I.
Relevantné ustanovenia
všeobecne záväzných právnych predpisov
(1) Podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) štát zodpovedá za podmienok, v
rozsahu a spôsobom ustanoveným týmto zákonom za škodu spôsobenú na území Slovenskej
republiky živočíchmi, ktorých zoznam ustanoví Ministerstvo životné prostredia Slovenskej
republiky všeobecne záväzným právnym predpisom (ďalej len „určený živočích“), na
poľovnej raticovej zveri v oblastiach s celoročnou druhovou ochranou určených živočíchov.
(2) Podľa § 66 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o poľovníctve“) ulovená alebo inak usmrtená zver alebo uhynutá zver alebo
jej časti nachádzajúce sa v poľovnom revíri patria užívateľovi poľovného revíru. Zver
ulovená, uhynutá alebo inak usmrtená na nepoľovných plochách patrí užívateľovi
najbližšieho poľovného revíru, ak sa v tomto zákone neustanovuje inak. Zver ulovená alebo
inak usmrtená alebo uhynutá na poľovných pozemkoch, ktoré nie sú zaradené do poľovného
revíru, patrí užívateľovi najbližšieho poľovného revíru. Užívateľovi poľovného revíru alebo
najbližšieho poľovného revíru za rovnakých podmienok patria aj vedľajšie produkty zo zveri,
ako sú poľovnícka trofej, zhody parožia a vajcia pernatej zveri.
(3) Podľa § 99 ods. 3 prvá veta zákona č. 543/2002 Z. z. pri škode na majetku sa uhradí
skutočná škoda.
(4) Podľa § 102 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. sa na právne vzťahy o náhrade škody
spôsobenej určenými živočíchmi upravené v tomto zákone vzťahujú všeobecné ustanovenia o
náhrade škody, ak tento zákon neustanovuje inak. V spojení s poznámkou pod čiarou k tomuto
ustanoveniu sa všeobecnými ustanoveniami o náhrade škody rozumejú ustanovenia § 415 až 450
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

(5) Podľa § 1 ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky č. 421/2013 Z. z., ktorou sa určuje spoločenská hodnota poľovnej zveri spoločenská
hodnota poľovnej zveri vyjadruje najmä biologickú, ekologickú a kultúrnu hodnotu
jednotlivých druhov zveri a určuje sa s prihliadnutím na ich vzácnosť a ohrozenosť.
Čl. II.
Rozsah náhrady škody
(1) Z povahy veci vyplýva, že ku škode na poľovnej raticovej zveri môže dôjsť jedine
v dôsledku jej usmrtenia niektorým z určených živočíchov.
(2) Podľa § 66 ods. 3 zákona o poľovníctve inak usmrtená poľovná raticová zver je
majetkom užívateľa toho poľovného revíru, v ktorom sa táto zver nachádza, resp. je majetkom
užívateľa najbližšieho poľovného revíru. Oprávneným žiadateľom o náhradu škody spôsobenej na
poľovnej raticovej zveri je teda
a) užívateľ poľovného revíru, v ktorom sa usmrtená zver nachádza, alebo
b) užívateľ najbližšieho poľovného revíru.
(4) Z vyššie uvedeného taktiež vyplýva, že škoda na poľovnej raticovej zveri sa chápe ako
škoda na majetku užívateľa poľovného revíru.
(5) Podľa § 99 ods. 3 prvá veta zákona č. 543/2002 Z. z. sa pri škode na majetku uhradí
skutočná škoda, teda hodnota mäsa a vedľajších produktov z usmrtenej zveri, ktoré užívateľ
poľovného revíru v dôsledku usmrtenia zveri určeným živočíchom nemôže využiť.
(6) Pre účely určenia rozsahu náhrady škody musí správny orgán stanoviť obvyklú trhovú
cenu mäsa a vedľajších produktov zo zveri v čase a mieste vzniku škody.
(7) Obvyklú trhovú cenu mäsa a vedľajších produktov zo zveri stanovuje správny orgán na
základe vlastnej úvahy, napr. z prieskumu trhu miestnych dodávateľov.
(8) Pre účely náhrady škody spôsobenej na poľovnej raticovej zveri nie je možné uhrádzať
spoločenskú hodnotu poľovnej zveri, nakoľko z jej definície vyplýva, že vyjadruje najmä
biologickú, ekologickú a kultúrnu hodnotu jednotlivých druhov, a teda nie je možné ju prisúdiť
konkrétnemu vlastníkovi usmrteného jedinca poľovnej raticovej zveri.
Čl. III.
Účinnosť
Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňom jeho vydania.
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