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NÁVRH NA UZNESENIE:
Uznesenie č. ______/2018

Komisia
I. odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí požiadať
1. Okresný úrad v Žiline, pozemkový a lesný odbor, aby v záujme bezpečnosti osôb a ochrany
majetku vydal v priebehu roka 2018 na žiadosť užívateľov nepoľovných plôch v mestských
častiach Hájik, Bánová, Závodie, Strážov, Bytčica, Trnové a Žilinská Lehota mimoriadne
povolenie lovu diviačej zveri na týchto plochách za účelom obmedzenia ich stavov. Diviačia
zver je premnožená a pravidelne spôsobuje škody v intraviláne Mesta Žilina.
II. odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí vyzvať
1. Poľovnícke združenie Hubertus v Žiline zabezpečiť účinné opatrenia na minimalizáciu škôd
spôsobovaných premnoženou diviačou zverou a využiť zákonné zásahy a dostupné
spôsoby na zníženie jej početnosti. Za týmto účelom poľovnícky hospodár je povinný
pripraviť reálne a objektívne plány lovu a chovu diviačej zveri v poľovníckej sezóne
2018/2019
na základe zodpovedne vykonaného zistenia ich skutočného
stavu
a početnosti.

Dôvodová správa
Cieľom výzvy je vo verejnom záujme upozorniť na dlhodobé problémy s premnoženou diviačou
zverou za účelom riešenia ochrany majetku pred škodami a zabezpečenia ochrany zdravia
a bezpečnosti občanov v prímestských lokalitách v Meste Žilina, kde sa pravidelne vyskytuje
a pohybuje táto lesná zver. Poľovníctvo je definované ako súhrn určitých činností a jeho výkon by
mal zabezpečovať aj prevenciu pri ochrane majetku a občanov. Poľovníci sú jedinou skupinou,
ktorá dokáže a môže riešiť stav s premnoženou lesnou zverou. Vysoké stavy diviačej zveri je možné
vyriešiť len zintenzívnením jej lovu. Treba pripomenúť tiež potencionálnu možnosť šírenia chorôb,
zvýšenú pravdepodobnosť nebezpečných situácií a taktiež kolízií dopravných prostriedkov s touto
zverou. Negatívnymi dôsledkom je nežiaduce rozširovanie diviakov mimo svojho prirodzeného
prostredia.
Štátnu správu na úseku poľovníctva vykonávajú v regiónoch príslušné okresné úrady a výkon práva
poľovníctva príslušné poľovnícke organizácie a poľovnícke združenia. Poľovníctvo je možné
posudzovať ako činnosť vo verejnom záujme. V tomto zmysle, ak vznikne potreba obmedziť stavy
niektorého druhu zveri na nepoľovných pozemkoch okrem farmových chovov, povoľuje lov zveri
na týchto plochách v zmysle § 57 ods. 7 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o poľovníctve“) na žiadosť ich užívateľov
príslušný okresný úrad. Vykonaním lovu poverí okresný úrad užívateľa poľovného revíru,
v ktorého obvode sa nepoľovné plochy nachádzajú.
Uvedená problematika je vo verejnosti vnímaná veľmi negatívne. Preto je aj v záujme poľovníkov
realizovať zodpovedajúce opatrenia, aby zlepšili postavenie poľovníctva v očiach občanov.
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Aktívne riešenie problému môže pozitívne ovplyvniť aj vnímanie štátnej a verejnej správy vo
verejnosti. Je na uváženie, ak skutočné stavy zveri vysoko prekračujú optimálne počty, čo má za
následok významné škody, či toto nemôže byť posúdené aj ako nesprávne užívanie poľovného
revíru so všetkým dôsledkami z toho vyplývajúcich. Nevyhnutnou podmienkou dosiahnutia
optimálnych stavov je zodpovedné vypracovanie a následné dodržiavanie objektívnych plánov
poľovníckeho hospodárenia. Medzi účinné spôsoby lovu diviačej zveri je využitie vnadísk
v súlade so zákonom o poľovníctve. Mimoriadny odlov považujeme v súčasnej neúnosnej situácii
ako najefektívnejší nástroj na reguláciu početnosti diviačej zveri pravidelne sa vyskytujúcej
v intraviláne mestských častí Hájik, Bánová, Závodie, Strážov, Bytčica, Trnové a Žilinská Lehota.
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