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    Odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny 
 
                                             Bratislava 4.1.2023 

            Číslo: 4903/2023-6.3 

 

 

 

 

 

R o z h o d n u t i e 
 

 

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody 

a krajiny ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej 

správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a § 65 ods. 1 písm. h) a § 89 ods. 2 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, IČO: 00586455 (ďalej len "žiadateľ") zo dňa 2.11.2022, 

v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „správny poriadok“) 

 

 

predlžuje platnosť rozhodnutia MŽP SR, odboru štátnej správy ochrany prírody a krajiny 

č. 7195/2019-6.3 zo dňa 8.8.2019 

 

do 31.12.2023 

 

 

Odôvodnenie: 

Dňa 2.11.2022 bola z Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné 

prostredie doručená na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy 

ochrany prírody a krajiny (ďalej len „ministerstvo“) žiadosť žiadateľa o predĺženie platnosti 

rozhodnutia ministerstva č. 7195/2019-6.3 zo dňa 8.8.2019.  

Predmetným rozhodnutím bola  povolená výnimka zo zákazu ustanoveného v § 16 ods. 1 

písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) a d) zákona, čiže bolo žiadateľovi povolené pohybovať sa mimo 

vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce 

a vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup v NPR Sitno a nepovolená výnimka zo zákazu 

ustanoveného v § 35 ods. 1 písm. c) zákona, čiže nebolo povolené úmyselne rušiť jedince chráneného 

druhu živočícha – sokola sťahovavého (Falco peregrinus) pri povolenej činnosti za určených 

podmienok. 

Ministerstvo podľa § 82 ods. 7 zákona zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu 

o začatí predmetného konania, určilo lehotu písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť 

účastníkom konania. Občianske združenie NUFIA sa do konania prihlásilo elektronickou poštou dňa 

11.11.2022. 

 K žiadosti si ministerstvo vyžiadalo stanovisko od Štátnej ochrany prírody SR listom č. 

13175/2022-6.3 zo dňa 2.11.2022. Stanovisko č. ŠOP SR/1340-003/2022 zo dňa 21.11.2022 bolo na 

ministerstvo doručené elektronickou poštou dňa 22.11.2022. 

Listom č. 13175/2022-6.3 zo dňa 1.12.2022 ministerstvo v zmysle § 33 ods. 2 správneho 

poriadku oboznámilo účastníkov konania, že v predmetnom konaní bolo ukončené zisťovanie stavu 
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veci a obstarávanie podkladov a poučilo ich, že ako účastníci konania majú právo  

sa s podkladmi na vydanie rozhodnutia oboznámiť a následne sa k nim vyjadriť pred vydaním 

rozhodnutia, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Ministerstvo určilo lehotu 

a miesto, kde sa bolo možné s podkladmi oboznámiť. 

Účastníci konania sa k predloženým podkladom v stanovenej lehote nevyjadrili. 

Dôvodom žiadosti o predĺženie platnosti rozhodnutia je pokračovanie povolenej činnosti. 

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. 

Vzhľadom na skutočnosť, že predĺženie času platnosti rozhodnutia č. 7195/2019-6.3 zo dňa 

8.8.2019 nie je v rozpore so záujmami ochrany prírody a krajiny a sú splnené podmienky podľa § 89 

ods. 2 zákona, ministerstvo rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Žiadateľ je povinný dodržiavať podmienky určené v rozhodnutí č. 7195/2019-6.3 zo dňa 8.8.2019. 

 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 61 správneho poriadku podať rozklad do 15 dní odo 

dňa jeho doručenia na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 

35 Bratislava.  

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny 

poriadok v znení neskorších predpisov pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Mgr. Andrej Kovarik 

                       riaditeľ odboru 

 

 

 

 

 

Doručuje sa: 

1. Slovenský horolezecký spolok JAMES, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

2. NUFIA, Bankov č. 4089, P.O.Box N-24, 040 01 Košice 

Po nadobudnutí právoplatnosti na vedomie: 

1. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 01 

Banská Bystrica  

2. ŠOP SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica 

3. SIŽP, odbor inšpekcie OPaK, Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica    


