Vyhodnotenie pripomienok podaných v procese prerokovania zaradenia lokality SKUEV3278 Brezovské Karpaty do národného
zoznamu území európskeho významu (prerokovania konané v dňoch 03.08.2021 v Národnom dome Štefánikovom, Námestie M. R. Štefánika
10/19, 906 13 Brezová pod Bradlom a 04.08.2021 na Obecnom úrade Prašník, 922 11 Prašník č. 93).
Číslo
Subjekt,
ktorý Dátum
pripomienky podal
podania
pripomienky
pripomienok
1.

Tomáš Blanárik
Hradište pod
Vrátnom č. 178, 906
12

05.08.2021
emailom

Znenie pripomienok

Vyhodnotenie pripomienok

1. otázka:
Do zoznamu parciel, zaradených do navrhovaného
územia európskeho významu, boli zahrnuté aj
parcely registra C-KN parc. č. 10500, 10501,
10503, 10504, 10505, 10506 v katastrálnom
území Hradište pod Vrátnom. Všetky uvedené
parcely sú evidované ako orná pôda, sú vo
vlastníctve jednotlivých členov našej rodiny,
zároveň
sú
nami
užívané
a
riadne
obhospodarované.
Podľa § 9 ods. 3 písm. a) zák. č. 220/2004 Z. z o
ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy,
pri zmene jedného poľnohospodárskeho druhu
pozemku na iný poľnohospodársky druh
pozemku, orgán ochrany poľnohospodárskej
pôdy vydá záväzné stanovisko na základe žiadosti
vlastníka alebo užívateľa. Zmenu druhu
pozemku z ornej pôdy na trvalý trávny porast
žiadať nebudeme.
Čo bude predmetom ochrany na daných
pozemkoch v SKUEV 3278 Brezovské Karpaty,
keď sa v blízkej dobe rozhodneme dočasný trávny
porast poorať?
(Poznámka: druh pozemku orná pôda je aj na

Pri návrhu lokalít boli zaradené v niektorých prípadoch
aj parcely nachádzajúce sa na ornej pôde, na ktorých sa
vďaka dlhoročnému obhospodarovania
zachovali/vytvorili biotopy európskeho významu.
Mnohé z nich sú ako súčasť LPIS oprávnené na
podporu pre opatrenie Ochrana biotopov
poloprírodných a prírodných trávnych porastov
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020. Navyše
pre nové programové obdobie 2021 – 2027 boli
navrhnuté podpory zo Spoločnej poľnohospodárskej
politiky na obhospodarovanie biotopov druhov v ÚEV
s 2. a 3. stupňom ochrany. Podmienkou bude
zaradenie pozemkov do LPIS, rozoranie lúk by v tomto
prípade znamenalo zánik biotopu.
Správa CHKO Malé Karpaty navrhuje vyňať z návrhu
parcely C-KN č. 10500, 10501, 10503, 10504, 10505,
10506, 10507,10508 k. ú. Hradište pod Vrátnom
z dôvodu, že sú vedené ako orná pôda a nie je možné
zaručiť zachovanie biotopu, nakoľko sám vlastník
nebude žiadať o zmenu druhu pozemku na TTP.
Pripomienku Okresný úrad (OÚ) v sídle kraja Trnava
berie na vedomie a odstupuje na Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR).

2.

Roman
Dobrovodský, Pustá
Ves 342, 922 11
Prašník

08.08.2021
emailom

susedných pozemkoch KN-C par. č. 10507,
10508)
2. otázka :
Má zaradenie pozemkov navrhovaného územia do
národného zoznamu území európskeho významu
vplyv na výkon práva poľovníctva na daných
pozemkoch?
Námietky proti rozšíreniu:
1. Ako spoluvlastníka a užívateľa parcely číslo
2628/5 v k. ú. Prašník, by ma zaujímalo či sa
parcela v prípade vyhlásenia SKUEV3278
Brezovské Karpaty rozdelí v ELPISE na dve
parcely? Ak áno novo vzniknuté parcely však
nebudú spĺňať minimálnu výmeru na poberanie
dotácií. Ako subjekt hospodáriaci na uvedenej
lokalite tak každoročne prídem a priame platby z
PPA. Preto navrhujem zaradiť do biotopu buď
celú parcelu, alebo ju do biotopu vôbec
nezaraďovať. Ďalej by ma zaujímala prípadná
zmluvnú starostlivosť o túto parcelu a to
konkrétne čistenie jej zarastených častí v kontexte
Vami uvádzanej schémy live (klinčeka), teda ako
je možné získať podporu a aké sú podmienky
starostlivosti.

2. K parcele číslo 2645/1 v k. ú. Prašník, kde
som tak isto vlastník aj užívateľ, mám

§ 13 zákona č. 543/2002 Z. z. žiadnym spôsobom
neobmedzuje výkon práva poľovníctva v druhom
stupni ochrany prírody.

Pripomienka č. 1
Zaradenie do národného zoznamu nemá vplyv na
delenie parciel, resp. blokov LPIS. Aktualizácia LPIS
(územná jednotka pre identifikáciu) blokov je v gescii
Ministerstva pôdohospodárstva a je nezávislá od stavu
katastra nehnuteľností.
Parcela č. 2628/5 bola do návrhu zaradená z dôvodu,
že sa na nej prioritne nachádzajú biotopy 5130
(Porasty borievky obyčajnej) a 6210 (Suchomilné
travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom
v substráte).
Zmluvná starostlivosť je definovaná v § 61d zákona č.
543/2002 Z. z. ako jedna z foriem náhrady za
obmedzenie bežného obhospodarovania. Vlastník je
v tomto prípade povinný v súlade so zmluvou
o starostlivosti a jej podmienkami zabezpečiť
starostlivosť o pozemok a organizácia ochrany prírody
je povinná zabezpečiť mu súčinnosť v prípade potreby.
Podmienky starostlivosti závisia od biotopu resp.
druhu, ktorý je predmetom ochrany v danom území.
Projekt LIFE PANALP (Dianthus) je zameraný na
ochranu a obnovu suchomilných biotopov na
vybraných lokalitách v rámci sústavy Natura 2000.
Pripomienka č. 2
Správa CHKO Malé Karpaty navrhuje parcelu č.
2645/1 vyradiť, z dôvodu, že biotop 6510 na dotknutej

pripomienku k zaradeniu do chráneného územia z
dôvodu plánovanej výstavby. Plánujem tu
realizovať výstavbu rekreačného objektu, čo po
zaradení do lokality SKUEV3278 Brezovské
Karpaty už nebude možné. V tom prípade som
zásadne proti zaradeniu.

parcele nie je v dobrom stave.
Zaradenie do sústavy Natura 2000 znamená, že zámer
výstavby bude musieť byť posúdený v zmysle § 28
zákona č. 543/2002 Z. z., kde sa vyhodnotí konkrétny
vplyv a záber biotopu.
Pripomienky OÚ v sídle kraja Trnava berie na
vedomie a odstupuje na MŽP SR.
Správa CHKO Malé Karpaty súhlasí s návrhom
vyradenia parciel E-KN č. 2654/1, 2654/2, 2655, 2656,
2657, 2658/1, 2658/2, 2658/3, 2671, 2672, 2673, 2674,
2675/1, 2675/2, 2676 z dôvodu, že biotop sa na nich
nenachádza. Taktiež parciel E-KN č. 2669/1, 2669/2,
2670, na ktorých sa biotop 6510 nachádza v zlom stave
následkom prirodzenej sukcesie.

3.

Stanislav Hmirák,
Hanzenová Lucia,
Pustá Ves 333, 922
11 Prašník

Osobne
04.08.2021 na
prerokovaní v
Prašníku

Do návrhu sú zaradené parcely okolo domu. KNC parcela č. 2650/1 v k. ú. Prašník sa prekrýva
s viacerými KN-E parcelami, kde sú rôzni
vlastníci. Žiada vyňať nasledovné KN-E parcely
v k. ú. Prašník nachádzajúce sa medzi domami,
keďže reálne sú to záhrady: 2-2654/1, 2-2654/2,
2-2655, 2-2656, 2-2657, 2-2658/1, 2-2658/2, 22658/3. Presný zoznam parciel, ktoré požadujú
vypustiť z návrhu doplnia mailom.
Pripomienku OÚ v sídle kraja Trnava berie na
vedomie a odstupuje na MŽP SR.

4.

Stanislav Hmirák,
Pustá Ves 333, 922
11 Prašník

11.08.2021
emailom

Prosím Vás o vyňatie nasledujúcich parciel z
plánovaného zaradenia do území EU významu:
Parcely typu E:
záhrady: 2654/1, 2654/2, 2655, 2656, 2657,
2658/1, 2658/2, 2658/3
orná pôda: 2669/1, 2669/2, 2670
ttp: 2671, 2672, 2673, 2674, 2675/1, 2675/2, 2676

5.

Mesto Brezová pod
Bradlom, list č. MBpB
391/2021/7135(DZ)
zo dňa 10.08.2021

doručené
emailom
12.08.2021

V územnom pláne mesta Brezová pod Bradlom je
lokalita funkčný blok N1RS – zmiešané územie
rekreácie a športu. Mesto momentálne rieši zmeny
a doplnky územného plánu, kde navrhujeme
pozmeniť funkčný blok N1RS na územie, na
ktorom by bolo možné umiestniť camp
s príslušenstvom, prípadne v budúcnosti aj menšie
chatky. Na základe pracovného stretnutia

Ako v pripomienke č. 3

Parcely KN-E č. 22541/2, 22547, 22548, 22549, 22550
navrhuje Správa CHKO Malé Karpaty vyradiť
z dôvodu konfliktu s platnou územnoplánovacou
dokumentáciou „Územný plán mesta Brezová pod
Bradlom“ schválenou uznesením MZ č. 12/2015.
Parcely sú súčasťou funkčnej plochy rekreácie
a športu. Ich zaradením do navrhovaného ÚEV by
nastal konflikt medzi platnou územnoplánovacou

6.

7.

Obec Hradište pod
Vrátnom, list č.
OcÚHpV- zo dňa
11.08.2021

Juraj Tatara
(zastupuje syna –
neuviedol jeho meno
a adresu)

Doplnenie
vyjadrenia
doručené
emailom
13.08.2021
doručené
emailom
13.08.2021

Osobne
04.08.2021 na
prerokovaní v
Prašníku

konaného dňa 04.08.2021 Vás žiadame
o vyjadrenie súhlasu k zmene funkčného bloku
N1RS pre prípadné umiestnenie drobných stavieb,
campu s príslušenstvom.
V prílohe posielame mapku aj výrez z ÚPN.
Zatiaľ nemáme preklopený ÚPN s katastrom tak
nevieme presne definovať parcely.
V predmetnej lokalite sa nachádzajú poľné cesty
a spoločné zariadenia a opatrenia vo vlastníctve
obce. Tieto boli vyčlenené v rámci Všeobecných
zásad funkčného usporiadania územia v rámci
Projektu pozemkových úprav. Tieto pozemky
obec nesmie zaťažiť, ani scudziť. Žiadame preto,
aby, ak sa takéto pozemky v predmetnej lokalite
nachádzajú, neboli zaraďované do národného
zoznamu území európskeho významu.

žiada odčleniť časť parcely č. 3818/1 v k. ú.
Brezová pod Bradlom (resp. jej západnú časť).
Dôvody uvedie mesto Brezová pod Bradlom,
plánuje sa tam nejaký projekt.
Pozn. OÚ Trnava: mesto podalo 12.08.2021
pripomienku, podľa ktorej sa rieši v zmenách
a doplnkoch ÚPN aj táto parcela.

dokumentáciou a záujmami ochrany prírody.
Pripomienku OÚ v sídle kraja Trnava berie na
vedomie a odstupuje na MŽP SR.

Uvedené parcely navrhuje ŠOP SR, Správa CHKO
Malé Karpaty ponechať v navrhovanom území.
Aktivity, ktoré budú v súlade so všeobecnými
zásadami usporiadania územia bude správa
akceptovať.
Parcelu KN-C č. 10151 navrhuje Správa CHKO Malé
Karpaty vyradiť z dôvodu nedostatočného pokrytia
a kvality biotopu 6510. Časť parcely je zastavaná a
časť tvorí vyjazdenú cestu.
Pripomienku OÚ v sídle kraja Trnava berie na
vedomie a odstupuje na MŽP SR.
Parcely KN-E č. 22541/2, 22547, 22548, 22549, 22550
navrhuje Správa CHKO Malé Karpaty vyradiť
z dôvodu konfliktu s platnou územnoplánovacou
dokumentáciou „Územný plán mesta Brezová pod
Bradlom“ schválenou uznesením MZ č. 12/2015.
Parcely sú súčasťou funkčnej plochy rekreácie
a športu. Ich zaradením do navrhovaného ÚEV by
nastal konflikt medzi platnou územnoplánovacou
dokumentáciou a záujmami ochrany prírody
Pripomienku OÚ v sídle kraja Trnava berie na
vedomie a odstupuje na MŽP SR.

