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Vec
Oznámenie o začatí správneho konania k žiadosti o súhlas orgánu ochrany prírody na vojenský výcvik a výnimku
zo zákazu vjazdu vozidlom v CHKO Biele Karpaty a oboznámenie s podkladmi rozhodnutia.
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 23. 11. 2021 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 žiadosti zn. ZaNKIS-208-21/2021 z 19.12. 2021 od Ministerstva obrany SR, IČO: 30845572, Základne
nasaditeľných KIS, Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok (ďalej len žiadateľ), doručenej orgánu ochrany prírody 23.
11. 2021.
Predmetom konania je žiadosť o vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody na vykonávanie prípravy alebo výcviku
ozbrojenými silami podľa § 13 ods. 2 písm. j) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) a o povolenie výnimky zo zákazu jazdenia a státia
motorovým vozidlom za hranicami zastavaného územia obce mimo cesty a miestnej komunikácie podľa § 13 ods.
1 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny v území s druhým stupňom ochrany prírody v Chránenej krajinnej
oblasti Biele Karpaty. Žiadosť sa týka pozemku KN-C parc. č. 11559/1v katastrálnom území Lubina v lokalite Veľká
Javorina. Žiadosť bola podaná v súvislosti s navrhovaným výcvikom a jazdením a státím 2 vojenskými motorovými
vozidlami v dňoch 13. – 14. 12. 2021.
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
prihlásiť za účastníka tohto správneho konania.
Orgán ochrany prírody bude pri rozhodovaní vychádzať zo žiadosti zn. ZaNKIS-208-21/2021 z 19.12. 2021, z
predloženej snímky z katastrálnej mapy, predloženej leteckej snímky dotknutej lokality, zo súhlasu od obce Lubina,
ako vlastníka dotknutého pozemku zn. OcÚLu1094/2021 (S2021/00526) z 22. 11. 2021, z kladného odborného
stanoviska Štátnej ochrany prírody SR – Správy Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty zn. CHKOBK/623-01/21
z 23. 11. 2021 a zo štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody a krajiny. Žiadateľom je Ministerstvo
obrany SR, ktoré je oslobodené od správnych poplatkov podľa §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Týmto oboznamujeme účastníkov správneho konania s

____________________________________________________________________________________
Telefón

E-mail

Internet

IČO

+421327411671

oszp.tn@minv.sk

www.minv.sk

00151866

OU-TN-OSZP1-2021/035155-0095562/2021

podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov a dávame im možnosť vyjadriť sa k nim i k spôsobu ich zisťovania, prípadne navrhnúť ich
doplnenie v lehote do 5 pracovných dní od doručenia tohto listu. Do spisu je možné nahliadnuť na Okresnom
úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia kraja v pracovných dňoch počas úradných hodín – po telefonickom alebo e-mailovom dohovore. Po
uplynutí uvedenej lehoty a po zvážení prípadných návrhov alebo námietok účastníkov správneho konania, orgán
ochrany prírody rozhodne vo veci. Rozhodnutie bude doručené do vlastných rúk účastníkom konania v zákonnej
lehote.
S pozdravom

Na vedomie
Obec Lubina, Lubina 56, 916 12 Lubina
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 0/36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru
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