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Číslo spisu
OU-TN-OSZP1-2020/017292-007

Vybavuje

Trenčín
10. 06. 2020

ROZHODNUTIE
o povolení výnimky zo zákazu horolezeckej činnosti

Popis konania / Účastníci konania
1) Slovenský horolezecký spolok JAMES, Junácka 2951/6, 832 80 Bratislava III
2) Pozemkové spoločenstvo urbárnikov Malé Kršteňany, Malé Kršteňany 105, 958 03 Malé Kršteňany

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy
ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe
žiadosti Slovenského horolezeckého spolku JAMES (ďalej len „žiadateľ“, kontaktná adresa: Junácka 2951/6, 832
80 Bratislava III), zo 14. mája 2020, podľa § 67 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „správny poriadok“)
povoľuje výnimku
zo zákazu pohybovať sa mimo vyznačeného turistického alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia
obce podľa § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) a § 14 ods. 1 písm. c) zákona a zo zákazu vykonávať
horolezecký alebo skalolezecký výstup za hranicami zastavaného územia obce podľa § 15 ods. 1 písm. a) v znení
§ 14 ods. 1 písm. d) a § 14 ods. 1 písm. d) zákona v k. ú. Malé Kršteňany (okres Partizánske) na území prírodnej
rezervácie (PR) Veľký vrch a jej ochranného pásma (štvrtý a tretí stupeň ochrany).

Podľa § 82 ods. 12 zákona sa určujú nasledovné podmienky rozhodnutia:

1) Výnimka sa povoľuje pre žiadateľa iba v súvislosti s vykonávaním horolezeckej športovej činnosti v lokalite
Bralie, na území PR Veľký vrch, každoročne od 1. júla do 31. decembra, len pre členov SHS JAMES a zahraničných
organizovaných horolezcov, ktorí sa preukazujú platným členským preukazom.
2) Pri odisťovaní horolezeckých ciest sa budú používať natrvalo osadené nerezové postupové a zlaňovacie nity s
garantovanými bezpečnostnými parametrami.
3) Prístup k lokalite bude po existujúcom chodníku.
4) Žiadateľ zabezpečí odstraňovanie odpadkov v lokalite pochádzajúcich z povolenej činnosti. Zakázané je táborenie,
bivakovanie, stanovanie, a zakladanie ohňa.
5) Žiadateľ oboznámi svojich členov s podmienkami výnimky.
6) Toto rozhodnutie sa vydáva na dobu určitú do 31. decembra 2024. Ak budú splnené podmienky uvedené v §
89 ods. 2 zákona, je možné platnosť tohto rozhodnutia predĺžiť, ak o to účastník konania požiada najmenej 60 dní
vopred.
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Odôvodnenie
Orgán ochrany prírody prevzal 14. mája 2020 žiadosť datovanú 11. mája 2020 o povolenie výnimky podľa § 67
písm. h) zákona zo zákazu pohybovať sa mimo vyznačeného turistického alebo náučného chodníka za hranicami
zastavaného územia obce podľa § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) a § 14 ods. 1 písm. c) zákona a zo
zákazu vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup za hranicami zastavaného územia obce podľa § 15 ods.
1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. d) a § 14 ods. 1 písm. d) zákona v k. ú. Malé Kršteňany (okres Partizánske) na
území PR Veľký vrch a jej ochranného pásma (štvrtý a tretí stupeň ochrany).
Orgán ochrany prírody listom OU-TN-OSZP1-2020/017292-002 z 18. mája 2020 oznámil začatie konania
podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku, ktoré začalo 14. mája 2020. Zároveň zverejnil na internetovej stránke
http://www.minv.sk/?spravne-konania-72 (sekcia Správne konania) oznámenie o začatí správneho konania, čím
upovedomil aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s ustanoveniami § 82 ods.
6 zákona. Tie sa mohli podľa § 82 ods. 3 zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na uvedenej
internetovej stránke písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania. Túto možnosť nevyužil ani jeden
subjekt.
Žiadateľ bol listom OU-TN-OSZP1-2020/017292-003, doručeným 21. mája 2020, 18. mája 2020 vyzvaný na
zaplatenie správneho poplatku vo výške 100 eur podľa § 8 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov a podľa sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 161,
bod 2. Platobný predpis číslo M00 - 180520 - 0210 bol uhradený 22. mája 2020, čím žiadateľ splnil svoju zákonnú
povinnosť v stanovenej 15 dňovej lehote.
Orgán ochrany prírody si 18. mája 2020 listom OU-TN-OSZP1-2020/017292-002 vyžiadal k predmetu konania
odborné stanovisko od Štátnej ochrany prírody SR – Správy CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské Luhy. Správa CHKO
Ponitrie a CHKO Dunajské Luhy doručila 29. mája 2020 odborné stanovisko CHKOPN 234-001/2020, datované
26. mája 2020, k predmetu žiadosti, v ktorom odporúčala súhlasiť s povolením výnimky s uvedenými podmienkami
vo výroku rozhodnutia.
Orgán ochrany prírody oboznámil 1. júna 2020 účastníkov konania s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním,
podľa ustanovení § 33 ods. 2 správneho poriadku a dal im možnosť, aby sa k nim písomne vyjadrili, prípadne navrhli
ich doplnenie v lehote do troch dní od doručenia podkladov. Účastníci konania boli s podkladmi oboznámení a
nemali žiadne pripomienky.
Po preštudovaní žiadosti a podľa vyššie uvedených skutočností konštatujeme, že predkladaná činnosť nebude mať
negatívny vplyv na predmet ochrany prírodnej rezervácie a orgán ochrany prírody rozhodol o povolení výnimky za
predpokladu dodržania podmienok tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Členovia stráže prírody, ktorí sa preukážu platným preukazom a odznakom stráže prírody, môžu vykonávať kontrolu
dodržiavania podmienok tohto rozhodnutia podľa § 75 ods. 1 písm. b) zákona.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku, najneskôr do 15 dní odo
dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie,
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Doručuje sa

Slovenský horolezecký spolok JAMES
Junácka 6
832 80 Bratislava
Slovenská republika


