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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Trenčín 

Žiadosť z 29.11. 2019,  

doručená 29.11. 2019 

 

OU-TN-OSZP1-2019/039272-2/DUR 

 

Ing. M. Ďuriš/032-7411681  

 

3.12. 2019 

Vec  

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o predĺženie platnosti rozhodnutia 

OU-TN-OSZP1-2017/010431-5/Ďu z 27.3. 2017 v súvislosti s verejným turistickým 

podujatím, výzva na doplnenie podania a vyžiadanie stanoviska od ŠOP SR. 

 

 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) 

oznamuje, že dňa 29.11. 2019 začal správne konanie, 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, na 

základe spoločnej žiadosti Klubu slovenských turistov – OKST TTS Trenčín a OKST Dukla 

Trenčín, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov SR – ZO Trenčín 1 a Zväzu vojakov 

SR, v zastúpení: JUDr. Tatiana Vooková, PhD. (ďalej len „žiadateľ“) z 29.11. 2019, doručenej 

29.11. 2019. 

Predmetom konania je predĺženie platnosti rozhodnutia OU-TN-OSZP1-2017/010431-

5/Ďu z 27.3. 2017, ktoré bolo vydané s platnosťou do 31.12. 2019. Žiadateľ navrhuje predĺženie 

jeho platnosti do 31.12. 2021 za nezmenených podmienok. Uvedeným rozhodnutím bol 

žiadateľovi vydaný súhlas podľa §13 ods.2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na 

organizovanie verejného turistického podujatia „Vojenská 50“  v území s druhým stupňom 

ochrany prírody v územiach európskeho významu: Baske (SKUEV0274), Kňaží stôl 

(SKUEV0275), Rokoš (SKUEV0128) a Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy 

(SKCHVÚ028) a povolená výnimka podľa §67 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny zo 

zákazu podľa §16 ods.1 písm. a) v znení §15 ods.1 písm. a) v znení §14 ods.1 písm. e) a podľa 

§14 ods.1 písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny na organizovanie verejného turistického 

podujatia „Vojenská 50“  v územiach s tretín až piatym stupňom ochrany prírody  v týchto 

chránených územiach a ich ochranných pásmach: Prírodná rezervácia Žrebíky, Prírodná 

rezervácia Udrina, Prírodná rezervácia Ľutovský Drieňovec, Prírodná rezervácia Kňaží stôl, 

Národná prírodná rezervácia Bradlo, Prírodná rezervácia Jankov vŕšok a Národná prírodná 

rezervácia Rokoš.  Uvedeným verejným turistickým podujatím je zároveň dotknuté Chránené 

vtáčie územie Strážovské vrchy (SKCHVÚ028), Územie európskeho významu Baske 

(SKUEV0274), Územie európskeho významu Kňaží stôl (SKUEV0275) a Územie európskeho 
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významu Rokoš (SKUEV0128). Prílohou žiadosti boli súhlasy vlastníkov (správcov, nájomcov) 

dotknutých pozemkov okrem Lesov SR. š.p., OZ Trenčín. 

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou 

subjektivitou, ktoré o to písomne  požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. 

Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od 

zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo 

elektronickou poštou  so zaručeným elektronickým podpisom prihlásiť za účastníka konania.  

Orgán ochrany prírody ďalej vyzýva žiadateľa od doručenia tejto výzvy na 

odstránenie nedostatkov podania v lehote do 15 dní podľa §19 ods.3, §32 ods.1 a 3 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ správny poriadok“) 

a podľa §82 ods.2 zákona o ochrane prírody a krajiny. V uvedenej lehote je potrebné  žiadosť 

doplniť o písomný súhlas Lesov SR, š.p., OZ Trenčín s usporiadaním navrhovaného 

podujatia. 

 

Poučenie: Pokiaľ nebudú nedostatky podania odstránené v stanovenej lehote podľa výzvy, orgán  

        ochrany prírody správne konanie zastaví podľa §82 ods.9 písm. c) zákona o ochrane  

                  prírody a krajiny.  

 

Na základe vyššie uvedeného orgán ochrany prírody správne konanie preruší podľa §29 

ods.1 správneho poriadku na dobu 15 dní od doručenia výzvy. Po odstránení nedostatkov 

podania bude orgán ochrany prírody pokračovať v správnom konaní z vlastného podnetu. 

 

Orgán ochrany prírody ďalej žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu Chránenej 

krajinnej oblasti Ponitrie o vypracovanie odborného stanoviska k navrhovanému podujatiu 

a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody v lehote do 18.12. 2019.. 

 

Príloha pre ŠOP SR – Správu CHKO Ponitrie :  kópia žiadosti 

 

      S pozdravom 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana Hurajová 

vedúca odboru 

 

 

Doručí sa: 
 

1. JUDr. Tatiana Vooková, PhD., predseda KST – OKST TTS Trenčín, Soblahovská 21/18, 

911 01 Trenčín 

2. Lesy SR, š.p., OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín 

3. Okresný úrad Bánovce nad  Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. 

Štúra č. 7/7, 957 01 Bánovce nad  Bebravou 

4. ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra 
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Doručí sa zverejnením na internetovej stránke Okresného úradu Trenčín: 
 

1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina 

2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2 

3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín 

4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310 

5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec 

6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica 

7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom 

8. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4 

9. Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica 

10. Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava 

11. Iniciatíva stráže prírody, Líščie údolie 23, 841 04 Bratislava 

 

 


