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Vec  

Žiadosť  o  povolenie výnimky zo zakázaných činností v národnej prírodnej rezervácii Vyšehrad 

v súvislosti s archeologickým výskumom zaniknutého kostola Panny Márie 

- upovedomenie o začatí správneho konania. 

 

 

 

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

a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 03. 07. 2020 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 v znení neskorších predpisov, konajúc vo 

veci žiadosti obce Nitrianske Pravno z 29. 06. 2020. 

 

         Predmetom konania je povolenie výnimky zo zakázaných činností v NPR Vyšehrad jazdiť 

a stáť s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce podľa § 14 

ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov (ďalej len zákon) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona, pohybovať sa mimo 

vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia 

obce podľa § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) zákona  a podľa § 14 ods. 1 písm. c) 

zákona v území NPR Vyšehrad alebo v  ochrannom pásme chráneného územia. Žiadateľ žiada 

o výnimku zo zákona v súvislosti s archeologickým výskumom zaniknutého kostola Panny 

Márie. V chránenom území platí štvrtý stupeň ochrany, v ochrannom pásme tretí stupeň ochrany 

prírody. Predmetom ochrany v chránenom území je ochrana vápencového masívu v pohorí Žiar s 

lesostepnou vegetáciou a zriedkavými druhmi hmyzu na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-

výchovné ciele. Podľa žiadosti by sa archeologické práce mali vykonávať iba na okraji NPR 

Vyšehrad, prevažne ručným náradím, využívať by sa mal mechanizovaný fúrik a prístroje na 

nedeštruktívny prieskum. Žiadateľ je vlastníkom dotknutých pozemkov.  

 

        Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu 

nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, 

oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe  

(po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice. 

 

 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

Hviezdoslavova 3, 911 01, Trenčín 
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          Orgán ochrany prírody súčasne žiada  Štátnu ochranu prírody SR – Správu CHKO 

Ponitrie a CHKO Dunajské Luhy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov  o odborné stanovisko k predmetnej žiadosti. 

 

Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj 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 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na 

internetovej stránke http://www.minv.sk/?oznamy-9 (časť Oznamy, verejné vyhlášky) písomne 

alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania. 

 

  

Rozdeľovník 

Obec Nitrianske Pravno, Obecný úrad, 972 13 

ŠOP SR, Správa Ponitrie a CHKO Dunajské Luhy, Samova 3, 949 01 Nitra 

Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

 

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk: 

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

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

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

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310 

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec 

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica 

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

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

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

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Ing. Jana Hurajová 

                       vedúca odboru 
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