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Číslo spisu
OU-TN-PLO2-2020/009001-007

Vybavuje

Trenčín
01. 06. 2020

ROZHODNUTIE
o obmedzení lesných pozemkov

Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 60 odsek
1 písm. b) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch a podľa ustanovení § 46 a nasl. zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
nesk. znení na základe žiadosti spoločnosti ELSPOL - SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, IČO
36433721, ktorá zastupuje investora Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
IČO 36361518 o vydanie rozhodnutia o obmedzení využívania funkcií lesov zo dňa 24.01.2020 rozhodol takto:

Výrok rozhodnutia
I. Podľa § 7 odsek 1 písm. c) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v nesk. znení obmedzuje využívanie lesných pozemkov
pre plnenie funkcií lesov

v k.ú. Peťovka:

časť p. CKN č. 709 o výmere 50 m2 (diel č. 75)
časť p. CKN č. 1951 o výmere 81 m2 (diel č. 68)
časť p. CKN č. 1965 o výmere 102 m2 (diel č. 71)
časť p. CKN č. 1966 o výmere 36 m2 (diel č. 72)

v k.ú. Horné Motešice:

časť p. CKN č. 1129/2 o výmere 1 064 m2 (diel č. 1)
časť p. CKN č. 1148/2 o výmere 640 m2 (diel č. 2)
časť p. CKN č. 1149/3 o výmere 20 m2 (diel č. 4)

v ochranných pásmach podzemného elektrického vedenia a optického káblového vedenia stavby „ TN_Motešice,
zakabel. VN príp. Peťovka, VNK" na dobu životnosti stavby.

Rozsah plochy obmedzenia podľa pozemkov katastra nehnuteľností bol vyčíslený na základe geometrického plánu
č. 46193537-2/2020, vyhotovený Ing. Jurajom Karolčíkom, Veterná 157/4, 02901 Námestovo, overený Okresným
úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 05.02.2020 pod č. 68/20, a geometrického plánu č. 46193537- 1/2020,
vyhotovený Ing. Jurajom Karolčíkom, Veterná 157/4, 02901 Námestovo, overený Okresným úradom Trenčín,
katastrálnym odborom dňa 20.05.2020 pod č. 67/20.
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Lesné pozemky sú zriadené v lesnom celku Patrovec v Programe starostlivosti o lesy pre roky 2012-2021 ako súčasť
plochy bez lesných porastov – ochranných pásiem elektrovodov E13, 14, 15 - lesných pozemkov, na ktorých boli
porasty v minulosti odstránené za účelom zriadenia ochranných pásiem vonkajších elektrovodov.

II. Investor je povinný trasu podzemného VN kábla, ako súčasti stavby „ "TN_Motešice, zakabel. VN príp. Peťovka,
VNK" v teréne po celej dĺžke trasy vyznačiť nadzemnými výtyčkami.

III. V lehote do 12 mesiacov od ukončenia prevádzkovania stavby „ TN_Motešice, zakabel. VN príp. Peťovka,
VNK" - t.j. po uplynutí doby obmedzenia vlastník stavby odstráni celú stavbu z lesných pozemkov a zabezpečí
biologickú rekultiváciu pozemkov v rozsahu ich obmedzenia tak, aby pozemky mohli znova plniť funkcie lesov.

IV. Odborné hospodárenie v lesoch na lesných pozemkoch uvedených v bode I. výroku rozhodnutia zabezpečí
obhospodarovateľ lesa, zapísaný v evidencii lesných pozemkov a porastov. Na plnenie povinností vyplývajúcich z
obhospodarovania sa primerane vzťahujú § 24, § 28 a 36 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v nesk. znení

Odôvodnenie
Na Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor bola dňa 24.01.2020 doručená žiadosť spoločnosti ELSPOL
- SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, IČO 36433721, o vydanie rozhodnutia o obmedzení
využitia lesných pozemkov v k.ú. Horné Motešice a v k.ú. Peťovka v ochranných pásmach stavby "TN_Motešice,
zakabel. VN príp. Peťovka, VNK". K žiadosti bol priložený Projekt skutočného vyhotovenia stavby vyhot. Ing.
Jurajom Karolčíkom, Veterná 157/4, Námestovo dňa 17.12.2019 a správny poplatok 30,00 eur. Podaním žiadosti
začalo konanie podľa § 5 a nasl. zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch v nesk. znení (ďalej len "zákon o lesoch") a podľa
ustanovení zákona č.71/1967 Zb. zákona o správnom konaní v nesk. znení (ďalej len "zákon o správnom konaní").
Pretože podanie nemalo všetky predpísané náležitosti, správny orgán vyzval žiadateľa na doplnenie podania a
konanie prerušil. Žiadateľ doplnil podanie o vyhotovenie geometrických plánov na vyznačenie vecného bremena
dňa 20.05.2020.

Po doplnení podania ako podklady pre vydanie rozhodnutia boli správnemu orgánu k dispozícii tieto písomnosti:
- plnomocenstvo od Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36361518 pre ELSPOL
- SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, IČO 36433721
- geometrický plán č. 46193537-2/2020, vyhotovený Ing. Jurajom Karolčíkom, Veterná 157/4, 02901 Námestovo,
overený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 05.02.2020 pod č. 68/20
- geometrický plán č. 46193537- 1/2020, vyhotovený Ing. Jurajom Karolčíkom, Veterná 157/4, 02901 Námestovo,
overený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 20.05.2020 pod č. 67/20
- Znalecký posudok č.5/2019 na výpočet odvodov za dočasné vyňatie lesných pozemkov v k.ú. Peťovka a v k.ú.
Horné Motešice vyhotovený Ing. Jánom Hrušeckým, Medlenova 1474, 908 45 Gbely
- kópia stavebného povolenia č. 6334/588/BVDS/2017 z 24.5.2017, právopl. 11.7.2017 o povolení stavby
"TN_Motešice, zakab. VN príp. Peťovka, VNK" pre SO 01 VN Káblové vedenie, SO 02 Demontáž VN vzdušného
vedenia, vydaného Obcou Motešice
- kópia rozhodnutia č. 351/60/BVDS/2020 z 20.1.2020 Rozhodnutie o zmene stavby "TN_Motešice, zakab. VN
príp. Peťovka, VNK" pred jej dokončením, vydaného obcou Motešice, predmetom zmeny bolo priloženie nového
optického kábla spoločnej chráničky spolu s VNK V 258
- projekt skutočného vyhotovenia stavby "TN_Motešice, zakab. VN príp. Peťovka, VNK" č.zák. 415/2019,
vyhotovený Ing. Jurajom Karolčíkom 17.12.2019
- listy vlastníctva č. 751 v k.ú. Motešice a LV č. 432, 580, 555, 601 v k.ú. Peťovka, vyžiadané správnym orgánom
z katastrálneho portálu OverSi
- informácie z platného Programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Patrovec pre roky 2012-2021

Predmetom stavby "TN_Motešice, zakab. VN príp. Peťovka, VNK" bola demontáž VN vzdušného vedenia č.258
v trase za existujúcim mrežovým stožiarom č. 156/258 v k.ú. Horné Motešice až po existujúcu stožiarovú
transformačnú stanicu TS0039-501 v k.ú. Peťovka v celkovej dĺžke demontáže 1980 m. Vonkajšie, vzdušné vedenie
bolo nahradené podzemným káblovým vedením spolu s optickým káblom v pôvodnej trase vonkajšieho vzdušného
vedenia. Ochranné pásmo vonkajšieho elektrického vedenia sa nahradilo ochranným pásmom podzemného
káblového vedenia. Ochranným pásmom podzemného elektrického vedenia sú dotknuté lesné pozemky v k.ú. Horné
Motešice p. CKN č. 1129/2, 1148/2 a č. 1149/3, vedené na liste vlastníctva č. 751 a lesné pozemky v k.ú. Peťovka
p. CKN č. 709, ident. na p. EKN č. 709 vedené na LV č. 432, p. CKN č. 1951 vedené na LV č. 580, p. CKN č.
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1965 vedené na LV č. 555, p. CKN č. 1966, vedené na LV č. 601. Dotknutí vlastníci sú uvedení v rozdeľovníku
na konci tohto rozhodnutia.

Podľa § 43 zák.č. 251/2012 Z.z. o energetike v nesk. znení ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického
vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti
meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia
riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky. V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia
a nad týmto vedením je zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne
ťažké mechanizmy, vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce
a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť
prístup k elektrickému vedeniu.
Podľa § 68 zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v nesk. znení na ochranu vedení sa zriaďuje
ochranné pásmo. Ochranné pásmo vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o umiestnení stavby alebo
dňom doručenia ohlásenia drobnej stavby. Ochranné pásmo vedenia je široké 0,5 m od osi jeho trasy po oboch
stranách a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška ochranného pásma je 2 m od úrovne zeme, ak ide o
podzemné vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie. V ochrannom pásme je zakázané umiestňovať stavby,
zariadenia a porasty, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť vedenie alebo bezpečnú prevádzku siete,
vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia prevádzku sietí, pridružených
prostriedkov a služieb.
Za nútené obmedzenie vlastníka pozemku v užívaní pozemku v ochranných pásmach stavieb a zariadení je držiteľ
povolenia (investor stavby) povinný vyplatiť vlastníkovi pozemku primeranú jednorazovú náhradu zodpovedajúcu
miere obmedzenia obvyklého užívania pozemku. Nárok na primeranú jednorazovú náhradu si môže vlastník
pozemku uplatniť u držiteľa povolenia v lehotách podľa § 11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v nesk. znení a
podľa § 66 zák.č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v nesk. znení.

Podaním žiadosti o obmedzenie vo využití lesných pozemkov pre plnenie funkcií lesov si investor v
zastúpení žiadateľom splnil povinnosť uloženú v bode XI. výroku rozhodnutia tunajšieho úradu č. OU-TN-
PLO-2019/029605-003 CE z 22.10.2019.
Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor na základe uvedeného rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia. Vo výroku uložil povinnosť po ukončení prevádzky stavby vykonať biologickú rekultiváciu
pozemkov a zabezpečiť tak plnenie funkcií lesov v čo najväčšom rozsahu ich účinkov a vplyvov.
Toto rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou neznámym účastníkom konania (po zomrelej Márii Richtárechovej,
naposledy bytom Mayerova 381/8, 914 01 Trenčianska Teplá).

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho oznámenia a to na Okresný úrad Trenčín,
pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Deň doručenia rozhodnutia je dňom jeho oznámenia.
Včas podané odvolanie má podľa § 55 zákona o správnom konaní odkladný účinok. Toto rozhodnutie je
preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Jana Hanzelová
vedúca odboru

Doručuje sa

ELSPOL - SK s.r.o. Námestovo
Miestneho priemyslu 1085
029 01 Námestovo
Slovenská republika
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Západoslovenská distribučná
Čulenova 6
816 47 Bratislava
Slovenská republika

ARAVER a.s.
M. R. Štefánika 26
912 50 Trenčín
Slovenská republika

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín
Hodžova 38
911 01 Trenčín
Slovenská republika

Jozef Richtárech
Viničná 1255 24
Bernolákovo
Slovenská republika

Dušan Rychtárik
Soblahov 776
913 38 Soblahov
Slovenská republika

Jarmila Prekopová
Šafárikova 2737 20
911 08 Trenčín
Slovenská republika

Oľga Laššová
Pod hájom 1289 117
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika

Štefan Richtárech
K Zornici 106 8
957 01 Bánovce nad Bebravou
Slovenská republika

Danka Tunegová
Centrum II. 95 63
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika

Renata Kubovská
Slobody 71 0
018 51 Veľký Kolačín
Slovenská republika
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Otília Rychtárechová
Peťovka 15
913 26 Peťovka
Slovenská republika

občianske združenie Pre Prírodu priaznivci&verejnosť&profesionáli
Mierové nám. 29
911 01 Trenčín
Slovenská republika

Na vedomie
Okresný úrad Trenčín, odb. starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 1
Obec Motešice, Machnáčska 288, 913 26 Motešice
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