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Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
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Číslo spisu
OU-KE-OSZP1-2022/046690-007

Košice
15. 12. 2022

Rozhodnutie

Výrok
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj ako len „okresný úrad v sídle kraja“), ako
vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 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 v spojení s § 67 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“), na základe žiadosti Slovenského horolezeckého spolku JAMES, Junácka 6, 832 80 Bratislava
(ďalej len „žiadateľ“), IČO: 00 586 455, doručenej na okresný úrad v sídle kraja dňa 03.11.2022, rozhodujúc v
súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „správny poriadok“), v zmysle § 89 ods. 2 zákona

p r e d l ž u j e

platnosť rozhodnutia Okresného úradu Košice č. OU-KE-OSZP1-2018/013634 zo dňa 14.03.2018

do 31.12.2026.

Odôvodnenie
Dňa 03.11.2022 bola na okresný úrad v sídle kraja doručená žiadosť žiadateľa o predĺženie platnosti rozhodnutia
Okresného úradu Košice č. OU-KE-OSZP1-2018/013634 zo dňa 14.03.2018, ktorým bola žiadateľovi povolená
výnimka z podmienok územnej ochrany v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona na vykonávanie horolezeckého
výstupu za hranicami zastavaného územia obce a § 14 ods. 1 písm. c) zákona na pohyb mimo vyznačeného
turistického chodníka za hranicami zastavaného územia obce na území Národného parku Slovenský kras (ďalej len
„NP Slovenský kras“) v k. ú. Háj., kde platí 3. stupeň ochrany podľa zákona. Žiadateľ požaduje predĺženie platnosti
predmetného rozhodnutia do 31.12.2026.

Okresný úrad v sídle kraja dňa 04.11.2022 listom č. OU-KE-OSZP1-2022/046690 zverejnil na svojej internetovej
stránke oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona o začatí správneho konania. V stanovenej lehote sa do predmetného
správneho konania neprihlásil žiaden iný účastník konania.

Zároveň, vzhľadom na známe skutočnosti, upustil okresný úrad v sídle kraja listom č. OU-KE-
OSZP1-2022/046690-002 zo dňa 23.11.2022 od ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou v zmysle
§ 21 správneho poriadku.

K žiadosti si okresný úrad v sídle kraja listom č. OU-KE-OSZP1-2022/046690-003 zo dňa 23.11.2022 vyžiadal aj
odborné stanovisko Správy NP Slovenský kras so sídlom v Brzotíne, Biely kaštieľ č. 188, 049 51 Brzotín (ďalej len
„Správa NP Slovenský kras“). Správa NP Slovenský kras zaujala odborné stanovisko listom č. NP SK/365-001/2022
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zo dňa 05.12.2022, v ktorom uvádza, že nemá pripomienky k predĺženiu platnosti rozhodnutia Okresného úradu
Košice č. OU-KE-OSZP1-2018/013634 zo dňa 14.03.2018.

Na základe vyššie uvedeného okresný úrad v sídle kraja listom č. OU-KE-OSZP1-2022/046690-005 zo dňa
08.12.2022 v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku oznámil účastníkom konania, že majú možnosť sa pred
vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie a
vyjadriť sa k ním v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. V uvedenej lehote sa k
podkladom pre rozhodnutie vyjadril žiadateľ, písomne listom zo dňa 13.12.2022, že nemá pripomienky.

Orgán ochrany prírody môže platnosť ním vydaného rozhodnutia z vlastného podnetu, alebo na návrh účastníka
konania predĺžiť, a to aj opakovane, ak sú splnené podmienky určené podľa § 89 ods. 2 zákona.

Pri rozhodovaní v uvedenej veci prihliadal okresný úrad v sídle kraja na súhlasné stanovisko Správy NP Slovenský
kras a zároveň vychádzal aj z posúdenia veci a zo skutočností, že po dobu platnosti rozhodnutia Okresného úradu
Košice č. OU-KE-OSZP1-2018/013634 zo dňa 14.03.2018 nebolo zistené nedodržanie jeho podmienok a ani
porušenie právnych predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny. Predmetná činnosť za dodržania stanovených
podmienok nepredstavuje ohrozenie záujmov ochrany prírody.

Vzhľadom na skutočnosť, že predĺženie platnosti rozhodnutia Okresného úradu Košice č. OU-KE-
OSZP1-2018/013634 zo dňa 14.03.2018 nie je v rozpore so záujmami ochrany prírody a krajiny a sú splnené
podmienky podľa § 89 ods. 2 zákona, okresný úrad v sídle kraja rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.

Žiadateľ je naďalej povinný dodržiavať podmienky určené v rozhodnutí Okresného úradu Košice č. OU-KE-
OSZP1-2018/013634 zo dňa 14.03.2018.

Žiadateľ bol zároveň upozornený, že vydaním rozhodnutia ostávajú nedotknuté osobitné predpisy (napr. povolením
výnimky a vydaním súhlasu nie sú dotknuté vlastnícke vzťahy), ako aj ustanovenia zákona.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 správneho poriadku na Okresný úrad
Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, v lehote 15 dní odo dňa doručenia
rozhodnutia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

JUDr. Henrieta Halászová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10113

Doručuje sa
Slovenský horolezecký spolok JAMES, Junácka 6, 832 80  Bratislava, Slovenská republika

Na vedomie
Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 10541/13, Košice - Staré Mesto,
040 01 Košice 1
Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne, Hámosiho 188/5, 049 51 Brzotín
Slovenská inšpekcia životného prostredia - inšpektorát ŽP Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice 1


