
 

Záznam  

z verejného prerokovania návrhu  

Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy  

na roky 2019 – 2048 

 
Dátum: 20.11. 2018 (začiatok o 9,30 hod.) 

 

Miesto: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad  

              Bebravou (veľká zasadačka na prízemí) 

                                                                                 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Priebeh prerokovania: 

 

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

prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „OÚ Trenčín, OSŽP1“), ako 

príslušný orgán ochrany prírody, v súlade s § 54 ods. 20 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, oznámil listom č. OU-TN-OSZP1-

2017/030761-1/DUR zo dňa 25.10.2018 dotknutým obciam, vlastníkom, správcom 

a nájomcom dotknutých pozemkov a dotknutým orgánom štátnej správy prerokovanie návrhu 

Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy (ďalej len „CHVÚ 

Strážovské vrchy“) na roky 2019 – 2048. 

 

Verejné prerokovanie otvoril a viedol Ing. Miroslav Ďuriš, zamestnanec, OÚ Trenčín, 

OSŽP1. Úvodom privítal všetkých prítomných, stručne oboznámil o predmete tohto 

verejného prerokovania.  

 

Následne Mgr. Peter Pajger, zamestnanec odbornej organizácie, resp. spracovateľa 

materiálu Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Chránenej krajinnej oblasti 

Strážovské vrchy (ŠOP SR), prezentoval návrh Programu starostlivosti o  CHVÚ Strážovské 

vrchy na roky 2019 – 2048. V prezentácii sa zameral najmä na navrhované opatrenia v 6 

navrhovaných ekologicko – funkčných priestoroch, do ktorých ŠOP SR navrhuje rozdeliť 

CHVÚ Strážovské vrchy. Návrh opatrení prispôsobila ŠOP SR potrebám jednotlivých 

chránených druhov vtákov. 

 

Ing. Miroslav Ďuriš poďakoval Mgr. Petrovi Pajgerovi za odborný výklad a otvoril 

diskusiu k prerokovávanému materiálu. V rámci diskusie prezentoval písomné námietky 

dotknutých subjektov, ktoré boli doručené na Okresný úrad Trenčín do termínu prerokovania. 

Prítomní sa vyjadrovali k jednotlivým námietkam aj ústne. Všetky písomne a ústne podané 

pripomienky sú prílohou tohto záznamu. Všetky podané pripomienky boli na prerokovaní 

prekonzultované so spracovateľom návrhu programu starostlivosti a s prítomnými zástupcami 

sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky (MŽP SR). RNDr. Jana Durkošová, zástupkyňa MŽP SR, poďakovala prítomným 

za pripomienky. Uviedla tiež, že návrh programu starostlivosti bude spoločne so ŠOP SR 

dopracovaný (so zohľadnením vznesených pripomienok), podané pripomienky vyhodnotené 

a vyhodnotenie pripomienok bude zaslané písomne aj subjektom, ktoré ich podali.  Upravený 

návrh Programu starostlivosti o CHVÚ Strážovské vrchy bude predložený na ďalšie 

pripomienkovanie (na úrovni MŽP SR, predbežné pripomienkové konanie a medzirezortné 

pripomienkové konanie) a následne na rokovanie vlády Slovenskej republiky.  
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Záverom Ing. Miroslav Ďuriš - zamestnanec, OÚ Trenčín, OSŽP1, poďakoval prítomným 

za aktívnu účasť na verejnom prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o CHVÚ 

Strážovské vrchy a ukončil ho. 

 

Zapísal: Ing. Miroslav Ďuriš, OÚ Trenčín, OSŽP1 

 

         ...................................... 

          podpis 

 

Prílohy: 

1. Prezenčná listina 

2. Tabuľka – zhrnutie podaných pripomienok 

3. Písomne podané pripomienky týchto subjektov: 

1) Únia regionálnych združení neštátnych lesov Slovenska  

2) Združenie trenčianskych vlastníkov súkromných, spoločenstevných a obecných lesov  

3) Lesné pozemkové spoločenstvo Horňanské a Dúbravka Súľov – Hradná 

4) Urbárske pozemkové spoločenstvo Veľké Košecké Podhradie 

5) Lesná spoločnosť Ostrice, pozemkové spoločenstvo Slatinka nad Bebravou + Urbariát, 

pozemkové spoločenstvo Slatinka nad Bebravou 

6) LESY TERA s.r.o. + Ing. Michal Očko + Ing. Ivan Feik Lietavská Svinná – Babkov + 

LPS Horňanské a Dúbravka Súľov – Hradná + LPS Semerovské Súľov – Hradná + 

LPS Bučkovské Súľov Hradná + LPS Bukovinky Súľov – Hradná + UPS Hradná + 

Obhospodarovateľ les Makovičné vŕšky Súľov – Hradná + LPS Urbár Súľov 

7) Lesy SR, š.p., GR, Banská Bystrica 

8) Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina 

9) Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava 

10) Obec Omastiná 

11) Čierna hora, a.s., Valaská Belá 

12) Awald, s.r.o. + AROX, s.r.o. 

13) Ľuboš Petráš, Čavoj (SHR) 

14) Urbár – pozemkové spoločenstvo Beluša + Lesy – pozemkové spoločenstvo Beluša  

15) LESOREK, s.r.o., Nitrianske Rudno 

16) ŽIHLAVNÍK s.r.o., Omšenie 

 

V tabuľke so zhrnutím podaných pripomienok boli tiež zaznamenané tieto ústne podané 

pripomienky: 

17) Poľnohospodárske družstvo Slatina nad Bebravou  

18) Urbariát, pozemkové spoločenstvo Dolné Vestenice 

 

 

 

 

 

 

 

 


