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Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti Obce Čachtice o predĺženie platnosti rozhodnutia OU-TN-
OSZP1-2017/016657-5/Ďu z 29.5. 2017 (súhlas a výnimka na spoločenské podujatia v areáli Čachtického hradu)
a vyžiadanie stanoviska ŠOP SR.

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 29.11. 2019 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 Obce Čachtice (ďalej len „žiadateľ“) zo 14.1. 2020. Predmetom konania je žiadosť o predĺženie
platnosti rozhodnutia OU-TN-OSZP1-2017/016657-5/Ďu z 29.5. 2017, ktoré bolo vydané s platnosťou do 15.3.
2020. Žiadateľ navrhuje predĺženie jeho platnosti do 15.3. 2023 za nezmenených podmienok.

Uvedeným rozhodnutím bol žiadateľovi vydaný súhlas podľa §13 ods.2 písm. k) zákona o ochrane prírody a krajiny
na organizovanie verejnosti prístupných spoločenských podujatí, podľa §13 ods.2 písm. l) zákona o ochrane prírody
a krajiny na umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia za hranicami zastavaného územia obce (predajné
stánky a mobilné WC) v území s 2. stupňom ochrany prírody v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, ktoré je
zároveň súčasťou územia európskeho významu SKUEV0103 Čachtické Karpaty v katastrálnom území Čachtice a
podľa §15 ods.2 písm. a) v znení §13 ods.2 písm. l) zákona o ochrane prírody a krajiny na umiestnenie krátkodobého
prenosného zariadenia (mobilné WC v areáli Čachtického hradu a pri vstupe do hradného areálu) v území so štvrtým
stupňom ochrany prírody v Národnej prírodnej rezervácii Čachtický hradný vrch na pozemku parc. č. 3241 v k. ú.
Čachtice.

Ďalej bola uvedeným rozhodnutím pre žiadateľa povolená výnimka zo zákazov podľa §15 ods.1 písm. a) v znení
§14 ods.1 písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny organizovanie verejnosti prístupných spoločenských podujatí
v areáli Čachtického hradu, podľa §15 ods.1 písm. a) v znení §14 ods.1 písm. a) v znení §13 ods.1 písm. a) zákona o
ochrane prírody a krajiny na vjazd a státie motorovým vozidlom pre vozidlá usporiadateľa a účinkujúcich, podľa §15
ods.1 písm. a) v znení §14 ods.1 písm. f) zákona o ochrane prírody a krajiny na použitie zariadenia spôsobujúceho
svetelné a hlukové efekty mimo uzavretých stavieb v území so 4. stupňom ochrany prírody v národnej prírodnej
rezervácii Čachtický hradný vrch a v jej ochrannom pásme, v ktorom platí 3. stupeň ochrany prírody a je zároveň
súčasťou územia európskeho významu SKUEV0103 Čachtické Karpaty.

V uvedenom rozhodnutí boli orgánom ochrany prírody podľa §82 ods.12 zákona o ochrane prírody a krajiny
stanovené nasledujúce podmienky vykonávania vyššie uvedených činností činnosti
1) Súhlas a výnimka boli povolené len v dobe od 15. júna do 15. marca, t.j. mimo hlavnej doby hniezdenia chránených
druhov vtáctva.
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2) Vjazd a státie vozidlami boli povolené len pre vozidlá usporiadateľa a pre vozidlá účinkujúcich, ktoré mali byť
viditeľne označené nápisom „Usporiadateľ – Obec Čachtice“ vydaným obcou Čachtice najviac pre 3 vozidlá naraz.
3) Žiadateľ mal oznámiť písomne zoznam vozidiel, pre ktoré vydal označenie oprávňujúce na vjazd a státie najmenej
3 dni vopred Lesom SR š.p., OZ Trenčín, LS Nové Mesto nad Váhom a tiež ŠOP SR, Správe CHKO Malé Karpaty
za účelom kontroly dodržania podmienok vjazdu a státia.
4) Parkovanie vozidiel návštevníkov malo byť zabezpečené nad obcou Čachtice pri asfaltovej ceste, mimo územia
Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.
5) Krátkodobé prenosné zariadenia – predajné stánky mali byť umiestnené len v areáli Čachtického hradu.
6) Krátkodobé prenosné zariadenia – mobilné WC mali byť umiestnené v území s 2. stupňom ochrany prírody v
Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty – vedľa prístupovej asfaltovej ceste z Obce Čachtice a v areáli Čachtického
hradu na pozemku parc. č. 3241 v k.ú. Čachtice, ako aj na plošinke pri vstupe do hradného areálu. Obec Čachtice
mala zabezpečiť údržbu a pravidelné vyvážanie mobilných WC počas celej návštevnej sezóny.
7) Použitie zariadení spôsobujúcich svetelné alebo hlukové efekty, ako aj reprodukovanú hudbu bolo povolené len
v čase od 9,00 hod do 22,00 hod.
8) Pohyb návštevníkov bol povolený len po prístupovej ceste k hradu z Obce Čachtice a v areáli hradu na pozemku
parc. č. 3241 v k.ú. Čachtice. Obec Čachtice mala zabezpečiť pohyb návštevníkov len po uvedenej trase a mala ich
ich počas celej návštevnej sezóny informovať o zákaze voľného pohybu po území národnej prírodnej rezervácie
Čachtický hradný vrch.
9) Zamestnanci ŠOP SR - Správy CHKO Malé Karpaty, ktorí mali postavenie člena stráže prírody podľa §79 zákona
o ochrane prírody a krajiny, mohli vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok tohto rozhodnutia podľa §75 ods.1
písm. b) zákona o ochrane prírody a krajiny.
10) Uvedené rozhodnutie bolo vydané na dobu určitú s platnosťou do 15.3. 2020 a jeho platnosť bolo možné predĺžiť,
ak budú splnené podmienky podľa §89 ods.2 zákona o ochrane prírody a krajiny a ak o to účastník konania požiada
v zákonnej lehote pred skončením jeho platnosti.

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, písomne alebo elektronickou poštou so zaručeným elektronickým podpisom prihlásiť za účastníka konania.

Orgán ochrany prírody ďalej žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu Chránenej krajinnej oblasti Malé
Karpaty o vypracovanie odborného stanoviska k navrhovanému predĺženiu platnosti rozhodnutia OU-TN-
OSZP1-2017/016657-5/Ďu z 29.5. 2017 a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody v lehote do 4.2. 2020. V
odbornom stanovisku je potrebné vyjadriť sa najmä k tomu, či boli doposiaľ dodržané podmienky vyššie uvedeného
rozhodnutia.

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke Okresného úradu Trenčín:

1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2
3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín
4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310
5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec
6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom
8. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4
9. Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
10. Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava
11. Iniciatíva stráže prírody, Líščie údolie 23, 841 04 Bratislava

S pozdravom
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Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k OU-TN-
OSZP1-2020/006496-003

Obec Čachtice, Malinovského 769, 916 21 Čachtice
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 01 Trenčín 1
Štátna ochrana prírody SR (ŠOP), Tajovského, 974 01 Banská Bystrica 1
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