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Vec
Petične hárky – Umožnenie prechodu a prejazdu k rybárskemu revíru a možnosť bivakovania –
oznámenie výsledku vybavenia petície
Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) bolo dňa 24. septembra
2019 postúpené, z Úradu vlády Slovenskej republiky, Vaše podanie bez dátumu a s predmetom
označeným ako „Petičné hárky“. V podaní a v podpisových hárkoch žiadate o možnosť prechodu
a prejazdu cez súkromné pozemky, prípadne cez chránené oblasti tak, ako tomu bolo doteraz. Ďalej
žiadate o vydanie platených povoleniek na tento prechod a prejazd a vydanie povoleniek na
zákonom určené prístrešky a bivakovanie. Prílohou Vášho podania bolo 48 originálov
podpisových hárkov s 696 podpismi občanov podporujúcich tento spoločný záujem.
Následne ste boli MŽP SR vyzvaný na doplnenie formálnych náležitostí petície upravených
v § 5 ods. 1, § 3 ods. 3 a § 4a ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“). Tie ste listom zo dňa 28. októbra 2019 doplnili
a zároveň ste vysvetlili, že požiadavky uvedené v podpisových hárkoch sa týkajú výlučne lokality
okolo Oravskej priehrady, konkrétne o prejazd v lokalite Bobrov. Zároveň ste vyjadrili
presvedčenie, že okolo vody by nemali byť ochranné pásma 3. a 4. stupňa z dôvodu, že Oravská
priehrada nie je prirodzený biotop, ale umelé jazero.
Na základe posúdenia obsahu petície a zároveň na základe stanovísk vecne príslušných
organizačných útvarov MŽP SR, a to Sekcie ochrany prírody a Sekcie Vôd, Vám zasielame
nasledovné vysvetlenie.
Vodná nádrž Orava je súčasťou ramsarskej lokality medzinárodného významu Mokrade
Oravskej kotliny, ktoré sú chránené Dohovorom o mokradiach majúcich medzinárodný význam
predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva – Ramsarský dohovor, ktorého je Slovenská republika
zmluvnou stranou. Podľa Čl. 1 ods. 1 Ramsarského dohovoru sa mokraďami rozumejú aj územia
s umelými vodami. Podľa § 2 písm. g) 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
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neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) je mokraďou aj vodná
nádrž. Z tohto dôvodu vodná nádrž Orava, nehľadiac na jej umelý pôvod, ako súčasť ramsarskej
lokality je chránená v zmysle Ramsarského dohovoru a podľa Čl. 1 ods. 2 Ústavy Slovenskej
republiky. Slovenská republika uznáva a dodržiava medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná,
teda aj Ramsarský dohovor.
Vodná nádrž Orava je taktiež súčasťou Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Horná Orava.
Podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 420/2003 Z. z., ktorou
sa ustanovuje územie Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava a jej zóny (ďalej len „vyhláška“),
časti územia CHKO, ktoré podľa § 3 ods. 1 vyhlášky predstavujú biotopy európskeho významu
alebo biotopy národného významu sa vyčleňujú do zóny B so štvrtým stupňom ochrany a časti
územia CHKO, ktoré vytvárajú ochranné pásmo zóny B alebo biotopy európskeho významu, alebo
biotopy národného významu výrazne narušené ľudskou činnosťou, sa vyčleňujú do zóny C s tretím
stupňom ochrany podľa § 4 ods. 1 vyhlášky. V zmysle § 2 ods. 2 zákona o ochrane prírody a
krajiny sú biotopy európskeho významu a biotopy národného významu prírodnými biotopmi.
V súvislosti s umožnením prechodu a prejazdu k rybárskemu revíru a možnosť bivakovania
uvádzame nasledovné stanovisko. Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve
a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o rybárstve“) má užívateľ právo vstupovať na pribrežné pozemky. Vlastník alebo
nájomca pribrežného pozemku je povinný strpieť vstup na tieto pozemky v nevyhnutnej miere
okrem pozemkov, na ktoré je vstup zakázaný alebo obmedzený podľa osobitných predpisov.
Vyššie uvedené ustanovenie zakladá právo užívateľovi rybárskeho revíru podľa § 2 ods. 2
písm. b) zákona o rybárstve vstupovať na pribrežné pozemky podľa § 2 ods. 2 písm. p) zákona
o rybárstve a tým garantuje plnenie úloh vyplývajúcich z MŽP SR prideleného výkonu rybárskeho
práva, t. j. oprávnenie chrániť, chovať a loviť ryby vo vodách určených ako rybárske revíry a
ulovené ryby si privlastňovať, ako aj oprávnenie užívať na to v nevyhnutnej miere pribrežné
pozemky.
V tejto súvislosti upozorňujeme na skutočnosť, že pojem „vstup“ nie je možné vnímať ako
„vjazd“ napr. motorovým vozidlom.
Ďalej poznamenávame, že obmedzenia, resp. zákazy vstupu alebo prejazdu cez ten ktorý
pozemok môžu vyplývať z iných právnych predpisov, napríklad hore uvedený zákon o ochrane
prírody a krajiny, alebo na základe vlastníckych práv k takýmto pozemkom. Takéto obmedzenia
sa vzťahujú aj na osobu uplatňujúcu si výkon rybárskeho práva, resp. takáto osoba ich je povinná
rešpektovať.
Vzhľadom na vyššie uvedené Vám odporúčame, aby ste vstúpili do rokovania s vlastníkom,
alebo nájomcom pozemkov so snahou o dosiahnutie konsenzu vo veci prejazdu cez dotknuté
pozemky.
K problematike zákazu používania prístreškov a bivakov poznamenávame, že zákon
o rybárstve osobám, ktoré si uplatňujú výkon rybárskeho práva nezakladá právo na budovanie
napr. prístreškov ani používanie bivakov. Možnosť zriaďovať alebo používať takéto „zariadenia“
sa môže odvíjať od iných právnych predpisov, resp. na základe povolenia vlastníkov alebo
nájomcov pozemkov, na ktorých by sa mali zriaďovať takéto „zariadenia“.
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Z vyššie uvedených dôvodov považujeme petíciu za zodpovedanú a možnosť prechodu a
prejazdu k rybárskemu revíru a možnosť bivakovania za dostatočne vysvetlenú. Zároveň týmto
oznámením považujeme petíciu za zodpovedanú a v súlade s § 5 ods. 6 zákon o petičnom práve
za vybavenú.
S pozdravom
Ing. Zuzana Domsitzová
vedúca oddelenia
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