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VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 1/2012 z 13. januára 2012,
ktorou sa vyhlasuje chránený areál Pečniansky les

Krajský úrad životného prostredia v Bratislave podľa § 21 ods. 1 a 4 a § 30 ods. 5 zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 7 ods. 2
zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. ustanovuje:
§1
Chránený areál Pečniansky les
(1) Vyhlasuje sa chránený areál Pečniansky les (ďalej len „chránený areál“).
(2) Chránený areál sa nachádza v okrese Bratislava IV, v katastrálnom území Karlova Ves na
parcelách číslo 3181 časť, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187 časť, 3188 časť a 3189 časť a v okrese
Bratislava V,
v katastrálnom území Petržalka na parcelách číslo 5092/5, 5092/10, 5092/15, 5092/16,
5092/17, 5225/1, 5225/2, 5932/1, 5932/2, 5935/7časť, 5938/1, 5944/1, 5945/1, 5947/5, 5947/8, 5947/9, , 5950,
5951, 5952, 5953, 5954, 5955, 5956, 5957, 5958/9, 5958/10, 5958/11, 5958/12, 5958/13, 5958/14, 5958/15,
5958/16, 5958/17, 5958/20, 5959, 5960, 5961, 5962, 5963, 5964/1, 5964/2, 5964/6, 5965, 5966, 5967, 5968/1,
5968/2, 5969/10, 5969/11, 5969/12, 5969/13, 5969/14, 5970, 5971/10, 5971/11, 5972/1, 5972/2, 5972/3,
5972/4, 5972/11, 5973, 5974, 5976/1, 5976/3, 5977/1, 5977/2, 5978 časť, 5980, 5981, 5982, 5982/2, 5983/1,
5983/2, 5983/3, 5983/8, 5983/9, 5984/3, 5984/4, 5985/1, 5985/3, 5986, 5987, 5988, 5989, 5990, 5991/6, 5992,
5993, 5994/3, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006/1, 6006/2, 6006/3,
6006/4, 6006/5, 6006/6, 6006/7, 6006/23, 6006/24, 6007, 6008/4, 6008/5, 6008/6, 6009, 6010, 6011, 6012,
6013, 6014/1, 6014/2, 6015/1, 6015/2, 6015/3, 6016/7, 6016/8, 6016/9, 6016/11, 6016/12, 6016/13, 6016/14,
6016/15, 6016/18, 6016/19, 6016/20, 6017, 6019/1, 6019/2, 6019/3, 6019/5, 6020, 6021/1, 6021/2, 6022, 6023,
6024, 6025, 6026, 6027, 6028, 6037, 6038, 6039, 6042, 6043/3, 6043/4, 6045 a 6046 podľa katastrálnej mapy
Bratislava, mapové listy Kopčany č. 0-0, 0-1, 1-0, 1-1, Bratislava 9-0, 9-1 v mierke 1 : 5 000 so stavom k 31.
decembru 2009.
(3) Ochranné pásmo chráneného areálu sa podľa § 17 ods. 3 zákona nevyhlasuje.
(4) Chránený areál má výmeru 295,35 ha.
(5) Chránený areál sa podľa povahy prírodných hodnôt člení na zóny B, C a D.
(6) Chránený areál a jeho zóny sú v teréne vymedzené podľa katastrálnej mapy Bratislava, mapové listy
Kopčany č. 0-0, 0-1, 1-0, 1-1, Bratislava 9-0, 9-1 v mierke 1 : 5 000 so stavom k 31. decembru 2009.
§2
Predmet ochrany chráneného areálu
Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie ochrany biotopov európskeho významu: Vŕbovotopoľové nížinné lužné lesy (91E0), Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy (91F0), Prirodzené eutrofné a
mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo
Hydrocharition (3150), druhov európskeho významu najmä bobra vodného (Castor fiber) a viacerých druhov
netopierov (Chiroptera) a druhov národného významu.
§3
Zóna B
(1) Časti územia chráneného areálu, ktoré tvoria biotopy lužných lesov s druhovým zložením, ktoré sa
blíži prirodzenému, sa vyčleňujú do zóny B so štvrtým stupňom ochrany podľa § 15 zákona.
(2) Územie zóny B sa nachádza v katastrálnom území Petržalka na parcelách číslo 5981, 5982,
5983/1časť, 5984/3, 5984/4, 5985/1 časť, 5985/2, 5985/3, 5987, 5997 časť, 5998, 5999 časť, 6000 časť, 6001,
6002 časť a 6005 časť.
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(3) Zóna B má výmeru 56,44 ha.
§4
Zóna C
(1) Časti územia chráneného areálu, ktoré tvoria málo pozmenené biotopy lužných lesov s prechodmi
do mokraďových spoločenstiev a vodné biotopy ramena Dunaja, sa vyčleňujú do zóny C s tretím stupňom
ochrany podľa § 14 zákona.
(2) Územie zóny C sa nachádza v katastrálnom území Karlova Ves na parcelách číslo 3181 časť, 3182,
3183, 3184, 3185, 3186, 3187 časť, 3188 časť a 3189 časť a v katastrálnom území Petržalka na parcelách číslo
5932/1, 5932/2 časť, 5935/7 časť, 5938/1, 5944/1, 5945/1, 5976/1, 5976/3, 5977/1, 5977/2, 5978 časť, 5980,
5983/1 časť, 5983/2, 5983/3, 5983/8, 5983/9, 5985/1 časť, 5986, 5988, 5989, 5990, 5991/6, 5992, 5993,
5994/3, 5995, 5996, 5997 časť, 5999 časť, 6000 časť, 6002 časť, 6003, 6004, 6005 časť, 6008/4, 6008/5,
6008/6, 6009, 6010, 6011, 6012 a 6013.
(3) Zóna C má výmeru 69,11 ha.
§5
Zóna D
(1) Časti územia chráneného areálu, ktoré tvoria pozmenené biotopy lužných lesov, vodné biotopy
ramena Dunaja, ako aj lesostepné a trávnaté spoločenstvá, sa vyčleňujú do zóny D s druhým stupňom ochrany
podľa § 13 zákona.
(2) Územie zóny D sa nachádza v katastrálnom území Petržalka na parcelách číslo 5092/5, 5092/10
časť, 5092/15, 5092/16, 5092/17, 5225/1 časť, 5225/2 časť, 5947/5, 5947/8, 5947/9, 5950, 5951, 5952, 5953,
5954, 5955, 5956, 5957, 5958/9, 5958/10, 5958/11, 5958/12, 5958/13, 5958/14, 5958/15, 5958/16, 5958/17,
5958/20, 5959, 5960, 5961, 5962, 5963, 5964/1, 5964/2, 5964/6, 5965, 5966, 5967, 5968/1, 5968/2, 5969/10,
5969/11, 5969/12, 5969/13, 5969/14, 5970, 5971/10, 5971/11, 5972/1, 5972/3, 5972/4, 5972/11, 5973, 5974,
6006/1, 6006/2, 6006/3, 6006/4, 6006/5, 6006/6, 6006/7, 6006/23, 6006/24, 6007, 6014/1, 6014/2, 6015/1,
6015/2, 6015/3, 6016/7, 6016/8, 6016/9, 6016/11, 6016/12, 6016/13, 6016/14, 6016/15, 6016/18, 6016/19,
6016/20, 6017, 6019/1, 6019/2, 6019/3, 6019/5, 6020, 6021/1, 6021/2, 6022 časť, 6023, 6024, 6025, 6026,
6027, 6028, 6037, 6038, 6039, 6042, 6043/3, 6043/4, 6045 a 6046.
(3) Zóna D má výmeru 169,80 ha.
§6
Podrobnosti o podmienkach ochrany chráneného areálu
Zákazy podľa § 15 zákona sa nevzťahujú na činnosti vykonávané v súvislosti so správou vodného
toku, prevádzkou vodnej cesty a ochrany vodných zdrojov v súlade s osobitnými predpismi1) .
§7
Vyznačenie a označenie chráneného areálu a jeho zón
(1) Hranice chráneného areálu a jeho zón sa vyznačia v katastri nehnuteľností. Mapy so zakreslenými
hranicami chráneného areálu a jeho zón sú spolu s touto vyhláškou a ostatnou dokumentáciou uložené a možno
do nich nahliadnuť v štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny, na Krajskom úrade
životného prostredia v Bratislave, na Obvodnom úrade životného prostredia v Bratislave, na Štátnej ochrane
prírody Slovenskej republiky, Regionálnom centre ochrany prírody v Bratislave a na Miestnom úrade mestskej
časti Bratislava – Karlova Ves a na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Petržalka.
(2) Označenie chráneného areálu a jeho zón v teréne zabezpečí Štátna ochrana prírody Slovenskej
republiky, Regionálne centrum ochrany prírody v Bratislave do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia
účinnosti tejto vyhlášky.
1

) Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, zákon č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z. z. o regulácii sieťových odvetví.

Čiastka 1/2012

Vestník vlády SR

Strana

5

§8
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2012.

RNDr. Peter Flaškár, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia v Bratislave

VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 1/2012 z 13. januára 2012,
ktorou sa zrušuje ochrana chráneného stromu Ginko v Rimavskej Sobote
Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici podľa § 53 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 454/2007 Z. z. a § 7 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004
Z. z. ustanovuje:
§1
Zrušenie ochrany chráneného stromu Ginko v Rimavskej Sobote
Zrušuje sa ochrana chráneného stromu Ginko v Rimavskej Sobote, ktorý sa nachádza na parcele č. 77/4
v katastrálnom území Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota, z dôvodu zániku predmetu jeho ochrany.
§2
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie Okresného národného výboru v Rimavskej Sobote schválené uznesením č. 62/88
z 23. decembra 1988 o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru Ginkgá v Rimavskej Sobote.
§3
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2012.

Ing. Tibor Tuhársky, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici
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S T A N OV IS K O
Konzultačného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
pre aplikáciu správneho poriadku č. 24 zo 7. decembra 2011

"Ak zákon zveril rozhodovanie o opravnom prostriedku proti neprávoplatnému rozhodnutiu správneho
orgánu súdu, môže správny orgán podľa § 65 ods. 1 správneho poriadku preskúmať rozhodnutie mimo
odvolacieho konania vtedy, keď sa rozhodnutie správneho orgánu stalo právoplatným na prvom stupni
márnym uplynutím lehoty na podanie opravného prostriedku alebo vzdaním sa opravného prostriedku.
Ak došlo k preskúmaniu rozhodnutia správneho orgánu súdom, môže správny orgán preskúmať
právoplatné rozhodnutie správneho orgánu mimo odvolacieho konania len z iného dôvodu, než bol dôvod
preskúmania súdom.".
Otázka: Môže správny orgán preskúmať rozhodnutie mimo odvolacieho konania, ak osobitný zákon zveruje
rozhodovanie o opravnom prostriedku proti neprávoplatnému rozhodnutiu správneho orgánu súdu?
Podľa § 65 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov predmetom preskúmania mimo odvolacieho konania môže byť iba právoplatné rozhodnutie
správneho orgánu.
Podľa § 70 správneho poriadku osobitné zákony ustanovujú, v ktorých prípadoch súdy preskúmavajú
rozhodnutia správnych orgánov. Takýmto osobitným zákonom je aj Občiansky súdny poriadok (zákon č.
99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov), ktorý v tretej hlave v rámci piatej časti zakotvuje právomoc súdov
rozhodovať o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam správnych orgánov.
Správny poriadok výslovne nevylučuje možnosť správneho orgánu príslušného podľa § 65 ods. 1
preskúmať mimo odvolacieho konania zákonnosť právoplatného rozhodnutia správneho orgánu, proti ktorému
môže účastník správneho konania podať opravný prostriedok v zmysle § 250m Občianskeho súdneho poriadku.
Správny orgán môže preto právoplatné rozhodnutie preskúmať vždy, keď účastník správneho konania svoje
právo podať opravný prostriedok podľa § 250m Občianskeho súdneho poriadku nevyužil a rozhodnutie
nadobudlo právoplatnosť. Ak však účastník konania svoje právo podať opravný prostriedok využil
a rozhodnutie preskúmané súdom nadobudlo právoplatnosť, pri aplikácii § 65 správneho poriadku treba
vychádzať z úlohy súdnej moci, ktorú má pri kontrole výkonnej moci.
Podľa § 250l ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku sa aj pri súdnom preskúmavaní neprávoplatných
rozhodnutí orgánov verejnej správy na základe opravných prostriedkov uplatňuje dispozičný princíp (iudex ne
eat ultra petita partium), keď súd preskúmava napadnuté rozhodnutie len v medziach, v ktorých to určil
navrhovateľ (okrem prípadov, keď Občiansky súdny poriadok ustanovuje opak). Ak sa v súdnom konaní
dispozičný princíp uplatnil, je preskúmanie právoplatného rozhodnutia správneho orgánu v mimoodvolacom
konaní prípustné, avšak len ak predmetom preskúmania zo strany správneho orgánu je iná nezákonnosť než tá,
o ktorej sa v správnom súdnictve rozhodlo rozsudkom.

