
OKRESNÝ ÚRAD KEŽMAROK
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Huncovská 1, 060 01  Kežmarok____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-KK-OSZP-2021/002127-009

Kežmarok
28. 04. 2021

Rozhodnutie
podľa § 4 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. - Tetrov Hlucháň (Tetrau urogallus)

Výrok
Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“), ako vecne a miestne
príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona NR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §-u 68 písm. g) zákona č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, (ďalej len "zákon OPaK") a § 46 a § 47 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len" správny poriadok") po
uskutočnenom konaní, vo veci uloženia preventívnych opatrení nevyhnutných na zabezpečenie ochrany Chráneného
živočícha tetrova hlucháňa (Tetrau urogallus) v dotknutom lesnom celku Chráneného vtáčieho územia Levočské
vrchy (SKCHVU051) v k. ú. Ihľany, ktoré bolo začaté na návrh Štátnej ochrany prírody a krajiny, Správa Pieninského
národného parku, SNP 57, 061 01 Spišská Stará Ves, IČO: 17 058 520 zo dňa 27.11.2020, podľa § 4 ods. 2 zákona
OPaK, v súlade so smernicou 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov

zakazuje

subjektom hospodáriacim v lesoch:
Spoločnosť lesomajiteľov Ihľany, 059 94 Ihľany č. 211v k. ú. Ihľany na parc. č. C-KN 718 v hraniciach LC, porast:
diel 20.
1. podľa § 35 ods.1 ,2 zákona OPaK Chráneného živočícha je zakázané úmyselne odchytávať v jeho prirodzenom
areáli, úmyselne zraňovať alebo usmrcovať v jeho prirodzenom areáli, úmyselne rušiť v jeho prirodzenom areáli,
najmä v období hniezdenia, rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku alebo migrácie, medzidruhovo
krížiť vrátane krížencov, držať, chovať v ľudskej opatere, prepravovať, predávať, vymieňať alebo ponúkať na
predaj alebo výmenu. Zakázané je zbierať alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť vajcia chráneného živočícha v
jeho prirodzenom areáli vo voľnej prírode alebo držať ich vrátane prázdnych vajec, odstraňovať alebo úmyselne
poškodzovať alebo ničiť hniezda chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli, poškodzovať alebo ničiť miesta
rozmnožovania alebo miesta odpočinku chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli,
2. celoročne vykonávať obnovnú ťažbu, náhodnú ťažbu,
3. v čase od 1. marca do 31. júla bežného kalendárneho roka vykonávať prerezávku, prebierky, zalesňovanie,
vyžínanie, ochranu kultúr proti zveri a odstraňovanie krovín,
4. celoročne vykonávať aplikáciu chemických látok, s výnimkou Pellacol (pre ošetrenie poranených stromov) a
Cervacoll (ochrana proti zveri),
5. jarné zalesňovanie je možné vykonávať výlučne po dohode so Štátnou ochranou prírody a krajiny Správa
Pieninského národného parku, SNP 57, 061 01 Spišská Stará Ves,
6. sprístupňovanie porastov výstavbou nových lesných ciest je možné vykonávať výlučne po dohode so Štátnou
ochranou prírody a krajiny, Správa Pieninského národného parku, SNP 57, 061 01 Spišská Stará Ves.

Ostatné podmienky, obmedzenia:
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1. Štátna ochrana prírody a krajiny, Správa Pieninského národného parku, SNP 57, 061 01 Spišská Stará Ves
je povinná v súvislosti s predmetom ochrany zabezpečiť osadenie a údržbu zákazového značenia tabuľami s
informáciou o časovom vymedzení zákazu a druhu zakázanej činnosti. Zákazové tabule budú osadené pred vstupom
do chráneného územia na prístupových lesných cestách a ostatných komunikačných spojniciach. Je povinná tiež
vykonávať naďalej monitoring v danom území, pričom pred vstupom pracovníkov ŠOP SR a doprovodných osôb
vykonávajúcich monitoring v danom území je potrebné túto skutočnosť oznámiť správcovi lesných pozemkov.
2. Z dôvodu ochrany biotopu tetrova hlucháňa sa zakazuje využívanie lesa verejnosťou a zber lesných plodov v
období od 1.5. do 15.11. bežného roka, pričom platnosť tejto podmienky začína dňom nadobudnutia právoplatnosti
tohto rozhodnutia. Zákaz vstupu do lesa sa nevzťahuje na nevyhnutný vstup na toto územie pri výkone práva
poľovníctva podľa zák. č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Výstavbu ciest v dotknutom území je možné povoliť a realizovať iba po vydaní súhlasu tunajšieho orgánu ochrany
prírody a krajiny podľa § 6 zákona OPaK.
4. Neprikrmovať zver (diviačia zver) jadrovými krmivami a nezriaďovať za týmto účelom
poľovnícke zariadenia, neukladať návnady predátorov tetrova hlucháňa, (je vhodné v týchto revíroch znížiť stavy
diviačej zveri a líšok lovom).
5. V oblasti veterinárnej starostlivosti je potrebné riadiť sa nariadeniami a opatreniami príslušného orgánu
veterinárnej starostlivosti, ktoré majú zabrániť šíreniu afrického moru v populácii diviačej zveri a sú nadradené
tomuto rozhodnutiu.
6. V prípade obmedzenia bežného obhospodarovania lesa je vlastník oprávnený, za predpokladu splnenia zákonných
podmienok, žiadať o náhradu za bežné obhospodarovanie lesa v súlade s ust. §-u 61 zákona OPaK.
7. Vyplývajúc z ustanovenia §-u 89 zákona OPaK môže orgán ochrany prírody ním vydané rozhodnutie z vlastného
podnetu alebo na návrh účastníka konania a za podmienok stanovených zákonom zmeniť, zrušiť alebo rozhodnúť
o predlžení jeho platnosti.
8. Uvedené zákazy a obmedzenia vyplývajúce z tohto rozhodnutia platia do doby platnosti plánu starostlivosti o
les t. j. do 2028 a prechádzajú aj na právnych nástupcov povinného. Dodržiavanie podmienok tohto zákazu resp.
obmedzenia bude predmetom kontrolnej činnosti tunajšieho úradu a akékoľvek porušovania resp. nedodržiavanie
týchto podmienok je možné sankcionovať.

Podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku sa vylučuje odkladný účinok odvolania.

Odôvodnenie
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Pieninského národného parku, SNP 57, 061 01 Spišská Stará
Ves, IČO: 17 058 520 podaním na tunajší úrad zo dňa 27.11.2020 ako odborná organizácia ŠPO SR na základe nálezu
hniezd Tetrova hlucháňa (Tetrao urogalus), chránený živočích v dotknutom lesnom celku Chráneného vtáčieho
územia Levočské vrchy (SKCHVU051), oznámila, že činnosť, v zmysle návrhu plánu hospodárskych opatrení od
skončenia platnosti PSL pre lesný celok LC Spoločnosť lesomajiteľov Ihľany pre uvedeného obhospodarovateľa na
roky 2021 – 2028, vedie k ohrozeniu existencie druhov živočíchov, resp. k zániku ich populácie.

Vyplývajúc z ust. §-u 4 ods. 1 zákona je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť
rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo
k poškodzovaniu a ničeniu. Podľa §-u 4 ods. 2 zákona OPaK ak takáto činnosť vedie k ohrozeniu druhov rastlín
a živočíchov alebo k ich degradácii, k narušeniu rozmnožovacích schopností alebo k zániku ich populácie, štátny
orgán ochrany prírody a krajiny túto činnosť po predchádzajúcom upozornení obmedzí alebo zakáže.

O začatí správneho konania v predmetnej veci tunajší úrad písomne upovedomil v zmysle § 82 ods. 7 zákona o
ochrane prírody a krajiny účastníkov konania a prostredníctvom internetovej stránky tunajšieho úradu verejnosť.
Listom č. OU-KK-OSZP-2021/002127-002 zo dňa 19.01.2021 bolo oznámené začatie predmetného konania
všetkým známym účastníkom a súčasne bolo nariadené prejednanie na deň 28.01.2021. Z konania bola vyhotovená
zápisnica a na znak súhlasu zúčastnenými podpísaná.

Zákazy a obmedzenia resp. opatrenia vychádzali z návrhu ŠOP SR a sú smerované predovšetkým voči
obhospodarovateľovi lesa Spoločnosť lesomajiteľov Ihľany, 059 94 Ihľany č. 211. Zároveň tunajší úrad ich doplnil o
nevyhnutné opatrenia v území, týkajúce sa zákazu resp. obmedzeniu využívania lesa verejnosťou, zákazu aplikácie
chemických látok, obmedzení v oblasti výkonu poľovníckeho práva a tiež nutnosti pokračovať vo vykonávaní
monitoringu územia odbornou organizáciou ŠOP SR, Správa Pieninského národného parku, SNP 57, 061 01 Spišská
Stará Ves.
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Dňa 18.02.2021 doručila tunajšiemu úradu vyjadrenie k zápisnici Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,
Správa pieninského národného parku, SNP 57, 061 01 Spišská Stará Ves, ktorým na základe spoločného stretnutia
zo dňa 28.01.2021 vyjadrila, že nemá námietky voči návrhom zúčastnených, upozorňuje však na skutočnosť k
znižovaniu stavov predátorov, ktoré sú zákonom chránené, že v zmysle § 35 zákona OPaK, chránený živočích, podľa
zákona je zakázané úmyselne odchytávať v jeho prirodzenom areáli, úmyselne zraňovať alebo usmrcovať v jeho
prirodzenom areáli, úmyselne rušiť v jeho prirodzenom areáli, najmä v období hniezdenia, rozmnožovania, výchovy
mláďat, zimného spánku alebo migrácie, medzidruhovo krížiť vrátane krížencov, držať, chovať v ľudskej opatere,
prepravovať, predávať, vymieňať alebo ponúkať na predaj alebo výmenu. Zakázané je zbierať alebo úmyselne
poškodzovať alebo ničiť vajcia chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli vo voľnej prírode alebo držať ich
vrátane prázdnych vajec, odstraňovať alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť hniezda chráneného živočícha v jeho
prirodzenom areáli, poškodzovať alebo ničiť miesta rozmnožovania alebo miesta odpočinku chráneného živočícha
v jeho prirodzenom areáli

Spoločnosť lesomajiteľov, p. s. Ihľany k predmetným návrhom predložila dňa 15.02.2021 nasledovné stanovisko
členov výboru (uznesenie č. 2/2021 zo dňa 04. 02. 2021):

Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. ochrane prírody a krajiny v § 1 "Predmet zákona" ods. 1 uvádza: "Tento zákon
upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, ako aj práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri
ochrane prírody a krajiny s cieľom dlhodobo zabezpečiť zachovanie prírodnej rovnováhy a ochranu rozmanitosti
podmienok a foriem života, prírodných hodnôt a krás a utvárať podmienky na trvalo udržatel'né využívanie
prírodných zdrojov a na poskytovanie ekosystémových služieb, berúc do úvahy hospodárske, sociálne a kultúrne
potreby, ako aj regionálne a miestne pomery."

Ústava Slovenskej republiky v článku 20, ods. 4 uvádza: "že vlastnícke právo možno nútene obmedziť len vtedy, ak
sú splnené súčasne (kumulatívne) splnené štyri ústavné podmienky:
• Vykonané v nevyhnutnej miere
• Vykonané vo verejnom záujme
• Na základe zákona
• Za primeranú náhradu

Podľa nášho názoru sa predkladateľ Podania: Štátnej ochrany prírody SR, Správa Pieninského národného parku
vysporiadal len s určením zákazových a obmedzujúcich podmienok pre obhospodarovateľa lesa Spoločnosť
lesomajiteľov, p. s. Ihľany odvolávajúc sa na ustanovenia Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. ochrane prírody a
krajiny, ale vôbec sa nevysporiadala s poslednou časťou § l „Predmet zákona“ ods. 1 tohto zákona: "poskytovanie
ekosystémových služieb, berúc do úvahy hospodárske, sociálne a kultúrne potreby, ako aj regionálne a miestne
pomery."

Taktiež v predloženom návrhu nie je ani náznak súvislosti pri odkaze na článok 20, ods. 4 Ústavy Slovenskej
republiky, lebo v bode 6 v časti "Ostatné podmienky a obmedzenia" Zápisnice z ústneho pojednávania: "V prípade
obmedzenia bežného obhospodarovania lesa je vlastník oprávnený, za predpokladu splnenia zákonných podmienok,
žiadať o náhradu za bežné obhospodarovanie lesa v ust. §-u 61 zákona OPaK" ide len o náhradu za stratu na produkcií
drevnej hmoty. Žiadna iná primeraná náhrada berúca do úvahy hospodárske, sociálne a kultúrne potreby, ako aj
regionálne a miestne pomery vlastníkov lesných pozemkov tu nie je riešená žiadnym spôsobom. Keďže zachovanie
vzácnych častí prírody nášho regiónu nám mimoriadne leží na srdci a máme veľký záujem na záchrane Hlucháňa
hôrneho, avšak pri rešpektovaní vlastných skúseností a skúseností našich predkov pri pozorovaní jeho životných
prejavov v jeho prirodzenom prostredí navrhujeme opatrenia, ktoré by podľa nás plne rešpektovali tiež ustanovenia
Zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. ochrane prírody a krajiny v § 1 "Predmet zákona" ods. 1 a ustanovenia Ústavy
Slovenskej republiky článok 20, ods. 4. popri spomínanom režime "Bez zásahu".

Vo svojom stanovisku Spoločnosť lesomajiteľov, p. s. Ihľany uviedla návrh opatrení:

Udržanie biotopu Hlucháňa hôrneho v stave, ktorý mu momentálne vyhovuje formou manažmentových opatrení:
• Navrhujeme budovanie a údržbu mechanickej ochrany mravenísk pred ich zničením medveďom hnedým z
materiálu dostupného v jeho okolí s použitím ručného náradia.
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• Ručné kosenie horských lúk ľudskou silou bezprostredne susediacich s JPRL navrhovanými do režimu "Bez
zásahu". Odvoz a premiestňovanie sena len ani malou silou (produkcia trusu).
• Údržba rozvoľneného zápoja v JPRL s režimom "Bez zásahu" výrubom vznikajúceho zmladenia výlučne ručným
náradím bez použitia JMP akrovinorezu. Nenasledovať chyby uverejnené v publikácií „Hlucháňovi - priateľský
manažment lesa“ str. 13.

Vyššie uvedené opatrenia by mali byť náhradou za stratu zamestnania, ktorá hrozí znížením ťažby a časovým
obmedzením prác. Tieto práce ako manažmentové opatrenia zazmluvniť so ŠOP SR formou "Zmluvnej
starostlivosti", vykonávať ich bude vlastník prostredníctvom svojich zamestnancov, ktorí by inak prišli o prácu.
Objem finančných prostriedkov by mal byť pre troch chlapov v ťažbovej činnosti 12 mesiacov a dve ženy v
pestovanej činnosti 6 mesiacov.

Kalkulácia:
1 chlap / mesiac: 1000 Eur + odvody (35,8) = 1358 Eur
1 žena, / mesiac: 800 Eur + odvody (35,8 ) = 1086,40 Eur
3 chlapi / 12 mesiacov: 1358 x 3 x 12 = 48 888 Eur
2 ženy / 6 mesiacov: 1086,40 x 2 x 6 = 13 036,80 Eur

Ročná úhrada od ŠOP SR ako zmluvná starostlivosť za údržbu biotopu Hlucháňa hôrneho by mala byť 61924,80
Eur/rok pri ročnej valorizácií tejto čiastky o mieru inflácie priznanej Štatistickým úradom SR.

Vzhľadom na vyššie proklamovaný záujem vlastníka pri ochrane Hlucháňa hôrneho a udržaní primeraného stavu
jeho biotopu vlastník uhradí pre týchto zamestnancov dovolenky, P-čka, nemocenské, stravné, materiálne vybavenie
prostriedkami podľa zákona o BOZP a PO, cesta na pracovisko a späť. Tieto naše finančné prostriedky dávame ako
vklad do spoločného projektu so ŠOP SR na zachovanie Hlucháňa hôrneho v jeho prirodzenom prostredí v našom
regióne.

Zároveň nebude obmedzovaný vstup členom výboru, dozornej rady, odbornému lesnému hospodárovi, lesníkovi
ako aj členom (vlastníkom) spoločnosti na predmetné lesné porasty po dobu celého kalendárneho roka.

Potrebné doriešiť:
• Odstrel krkavca a diviaka za vyplatenie zastreleného predkladať zobáky a mesačné hlásenie o love predkladané
poľovným hospodárom.
• Nedoriešený zákaz vstupu, keďže v našom regióne je veľký výskyt obyvateľstva marginálnych skupín žiadame v
rozhodnutí uviesť povinnosť pre navrhovateľa strážiť po dobu zákazu vstupu a počas obdobia zberu lesných plodov
svojimi zamestnancami a na svoje náklady 24 hodín denne priestor pred nájazdmi obyvateľov týchto marginálnych
skupín.

Na záver chceme opäť uviesť záujem o záchranu a udržanie Hlucháňa hôrneho, no zároveň jedným dychom
požiadať ŠOP SR o prehodnotenie len režimu "Bez zásahu", Chceme poukázať na nevyvrátiteľný fakt, že už histórií
navrhovanými opatreniami z dielne ŠOP SR je viacero prípadov, keď realizácia len režimu "Bez zásahu" zabila
predmet ochrany, lebo práve jeho biotop a tým aj samotný predmet ochrany. Podľa nás je toto zlá cesta je treba
zapnúť historickú pamäť a poučiť sa s chýb predchodcov. Veríme, že tieto dobré mienené rady a ponuky spolupráce
budú mať spoločný pozitívny výsledok hlavne pre Hlucháňa hôrneho.

Vyhodnotenie vyššie opísaných aspektov a podkladov rozhodnutia doručených v stanovisku Spoločnosti
lesomajiteľov, p. s. Ihľany sa odzrkadlilo v rozhodnutí ako garancia toho, že za predpokladu dodržania podmienok
rozhodnutia sa zabezpečí ochrana biotopu tetrova hlucháňa v nevyhnutnej, ale dostačujúcej miere a zároveň
rovnováha v lesnom ekosystéme.

Pri rozhodovaní vo veci samotnej bol zohľadnený najmä titul ochrany tetrova hlucháňa vyplývajúci z medzinárodnej
aj národnej legislatívy a jeho ekologické nároky na prežitie a rozmnožovanie, režim hospodárenia v lese, zahrnutý
v PSL pre roky 2012 - 2022 a v neposlednom rade primeranosť zaťaženia subjektu hospodáriaceho v dotknutom
území pri dodržiavaní podmienok zákazu a obmedzení, zakotvených v rozhodnutí v predmetnej veci.
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Požiadavka na monitoring predmetného územia bola tunajším úradom zakotvená do upozornenia a považuje sa za
opodstatnenú aj pre toto konanie. Bude naďalej zabezpečovaný odbornou organizáciou a budú akceptované jeho
výsledky správnym orgánom pri rozhodovaní.

Monitoring je možný aj inou oprávnenou osobou za predpokladu dodržania ust. §-u 56 ods. 3 zákona OPaK. Správny
poplatok podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neurčuje.

Toto rozhodnutie sa okrem písomného doručenia účastníkom konania doručuje aj verejnou vyhláškou v obciach
dotknutých rozhodnutím a zverejnením na webovej stránke úradu.

Odkladný účinok rozhodnutia bol vylúčený z dôvodu naliehavého záujmu a vychádzajúc z princípu predbežnej
opatrnosti. Orgán OPaK sa pri vymedzení územia ochrany biotopu tetrova hlucháňa, vymedzení opatrení
manažmentu v tomto území a určení ďalších obmedzení v tomto území stotožnil s poznatkami, výsledkami
monitoringu a návrhom ŠOP SR, ako odbornej organizácie, zabezpečujúcej úlohy na úseku ochrany prírody a
krajiny, a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. Námietky účastníkov konania, týkajúce
sa predmetu konania, správny orgán prejednal s odbornou organizáciou ŠOP SR a až následne výsledok zapracoval
do rozhodnutia.

Správny orgán má zato, že splnením podmienok rozhodnutia bude zabezpečená ochrana biotopu chráneného
živočícha tetrova hlucháňa podľa ustanovenia §-u 35 zákona OPaK a nedôjde k významnému vplyvu na predmet
ochrany.

Správny orgán je toho názoru, že opatreniami uvedenými v tomto rozhodnutí nezasiahol neprimerane do práv
a právom chránených záujmov účastníkov konania. Na základe uvedených skutočností rozhodol Okresný úrad
Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Okresný
úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý toto rozhodnutie vydal. V súlade s ust. §-u 55 ods. 2
správneho poriadku sa vylučuje odkladný účinok odvolania. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní
všetkých riadnych opravných prostriedkov, a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia. Osobitné predpisy, ako aj
ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ostávajú vydaním
tohto rozhodnutia nedotknuté.

Príloha: mapová príloha

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného
úradu Kežmarok. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Oznámenie rozhodnutia sa tiež zverejní na úradnej
tabuli obce Ihľany Majerka 94, 059 94 Ihľany a na webovom sídle úradu.

Vyvesené dňa, odtlačok pečiatky, podpis: ...................................

Zvesené dňa, odtlačok pečiatky, podpis: ...................................

Ing. Pavol Krigovský
vedúci odboru
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Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10175

Doručuje sa
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Pieninského národného parku, SNP 57 , 061 01  Spišská
Stará Ves, Slovenská republika
Spoločnosť lesomajiteľov, p.s. Ihľany, Ihľany 211,  Ihľany, Slovenská republika

Na vedomie
Obec Ihľany, Majerka 94, 059 94 Ihľany
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s., Pracovisko Poprad, Drevársky 2, 052 01 Spišská Nová Ves 1
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|

Typ doložky:
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|
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|
Dátum vytvorenia doložky: 13.05.2021___

|
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Údaje správoplatnenia rozhodnutia
|
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rozhodnutie v plnom znení x
časť rozhodnutia -

|
Údaje vykonateľnosti rozhodnutia
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|

Vykonateľnosť vyznačená pre:
rozhodnutie v plnom znení x
časť rozhodnutia -

|

OU-KK-OSZP-2021/002127-0014839/2021-P002



Identifikátor elektronického formulára: 50349287.Dolozka_o_autorizacii.sk, Jazyk: SK, Verzia: 1.2

Doložka o autorizácii
Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu
Názov: [Rozhodnutie - § 4 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. - Tetrov Hlucháň (Tetrau

urogallus)]
Identifikátor: OU-KK-OSZP-2021/002127-0014839/2021

Autorizácia elektronického úradného dokumentu
Dokument autorizoval: Pavol Krigovsky
Oprávnenie: Veduci odboru okresneho uradu
Zastupovaná osoba: Okresny urad Kezmarok
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie: 28.04.2021 09:09:48
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 28.04.2021 09:10:13
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-KK-OSZP-2021/002127-0014839/2021

Autorizácia elektronického úradného dokumentu
Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ KK 10175

SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaná elektronická pečať
Dátum a čas autorizácie: 13.05.2021 05:34:40
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 13.05.2021 05:34:40
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-KK-OSZP-2021/002127-0014839/2021

Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu
Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ KK 10175

SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaná elektronická pečať
Dátum a čas autorizácie: 13.05.2021 05:34:40
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 13.05.2021 05:34:40
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-KK-OSZP-2021/002127-0014839/2021-P002

Ostatné prílohy
Označenie listov príloh, ktoré nie sú platne autorizované alebo nie sú autorizované vôbec:

OU-KK-OSZP-2021/002127-0014839/2021-P001



Identifikátor elektronického formulára: 50349287.Dolozka_o_autorizacii.sk, Jazyk: SK, Verzia: 1.2
Strana 2

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii
Doložku vyhotovil: Bonk Jaroslav, Ing.
Funkcia alebo pracovné
zaradenie:

hlavný radca

Označenie orgánu: Okresný úrad Kežmarok
IČO: 00151866

Dátum vytvorenia doložky: 13.05.2021
Podpis a pečiatka:


	Rozhodnutie
	hluchan tetrov
	0014839/2021 - 1
	xml Rovnopis

