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Žiadosť o vydanie súhlasu – § 6 ods. 2, § 13 ods. 2 písm. a) a b) zákona o ochrane prírody 

a krajiny na území CHKO Biele Karpaty a územia európskeho významu SKUEV2367 

Holubyho Kopanice 

- oznámenie o začatí správneho konania, vyžiadanie odborného stanoviska a oboznámenie 

s podkladmi rozhodnutia  

 

Oznamujeme vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán 

ochrany prírody“), začal 4. júna 2020 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 postúpenia žiadosti od Milana Pobočka a Anny Pobočkovej 

(ďalej len „žiadateľ“, kontaktná adresa: Hrobákova 1633/1, 851 02 Bratislava), Okresným 

úradom Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, z odvolaním 

napadnutého spisu OU-NM-OSZP-2019/011177, o vydanie súhlasov spojených s realizáciou 

stavby „usadlosť Milanka“. 

Predmetom žiadosti je vydanie súhlasov podľa § 68 písm. c) v znení § 83 ods. 1 zákona 

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o ochrane prírody a krajiny“) na vykonanie činnosti, ktorou môže dôjsť k poškodeniu alebo 

zničeniu biotopu európskeho významu podľa § 6 ods. 2, na umiestnenie výsadby drevín a ich 

druhového zloženia za hranicami zastavaného územia obce mimo ovocného sadu, vinice, 

chmeľnice a záhrady podľa § 13 ods. 2 písm. a) a na likvidáciu existujúcich trvalých trávnych 

porastov podľa § 13 ods. 2 písm. b), na parcele KN-C č. 9615/4 (LV 3552) v k. ú. Nová Bošáca 

(okres Nové Mesto nad Váhom), na území CHKO Biele Karpaty a ÚEV SKUEV2367 

Holubyho Kopanice (druhý stupeň ochrany). Žiadateľ žiada o súhlas z dôvodu stavby 

„hospodárskej budovy a drobných stavieb (pivnice a kôlne) a prevádzkovania permanentnej 

poľnohospodárskej činnosti“. Celkový záber biotopu je po upresnení na ústnom pojednávaní zo 

4. októbra 2019 222,44 m2. 

Dotknutý biotop európskeho významu je Lk 1 Nížinné a podhorské kosné lúky (kód 

NATURA 6510) so spoločenskou hodnotou 21,24 eur/m2. Biotop má na základe odborného 

stanoviska Štátnej ochrany prírody SR, Správy CHKO Biele Karpaty, CHKOBK /330_3/2019 

z 29. októbra 2019, priaznivý stav a nachádza sa na celom území pozemku okrem záhrady.  
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Orgán ochrany prírody upozornil a vyzval žiadateľa na doplnenie podania na základe  

§ 28 ods. 4 a § 104g ods. 1, ktoré od 1. januára 2020 ukladajú povinnosť žiadať aj súhlas 

s akoukoľvek činnosťou, ktorou môže v území európskej sústavy chránených území dôjsť 

k poškodeniu alebo zničeniu biotopov európskeho významu, na ochranu ktorých bolo toto 

územie zaradené do národného zoznamu alebo vyhlásené za chránené územie.   

Orgán ochrany prírody týmto žiada aj Štátnu ochranu prírody SR, Správu CHKO Biele 

Karpaty o vypracovanie odborného stanoviska k možnosti významného vplyvu návrhu plánu 

alebo projektu na územie európskej sústavy chránených území podľa § 65a ods. 2 písm. k), 

ak došlo k nejakým zmenám, a potenciálnych opatrení, ktoré by viedli k eliminácií poškodenia 

biotopu európskeho významu, ak také existujú. V opačnom prípade bude Orgán ochrany prírody 

vychádzať z predchádzajúcich stanovísk Štátnej ochrany prírody SR CHKOBK /330/2019 

(doruč. 3. 10. 2019, datované 3. 10. 2019), CHKOBK /330_3/2019 (doruč. 29. 10. 2019, 

datované 29. 10. 2019), CHKOBK /337-01/17 (doruč. 25. 10. 2018, datované 25. 10. 2018, 

citované v príslušných stanoviskách ako „CHKOBK /337-01/18“) a CHKOBK /330_3/2019 

(doruč. 6. 11. 2019, datované 29. 10. 2019), z ktorých vyplýva absencia významného vplyvu na 

ÚEV, ale prítomnosť poškodenia alebo zničenia 222,44 m2 (0,0000135469% celkovej plochy 

v SR) biotopu európskeho významu Lk 1 Nížinné a podhorské kosné lúky, na ktorého 

ochranu bolo dotknuté ÚEV vyhlásené.  

Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj 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 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od 

zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke http://www.minv.sk/?spravne-konania-72  

(sekcia Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania. 

Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy 

môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, 

oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe  

(po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice. 

 

 

Prílohy: 

 

1) žiadosť žiadateľa doručená 5. septembra 2019 OÚ NMnV, OSŽP, datovaná 26. augusta 

2019,  

2) návrh využitia pozemku, „Usadlosť Milanka“, 

3) zápisnica z ústneho pojednávania z 4. októbra 2019, OU-NM-OSZP-2019/011177, 

4) odborné stanovisko ŠOP SR, SCHKO Biele Karpaty, CHKOBK /330/2019 (doruč. 3. 10. 

2019, datované 3. 10. 2019),   

5) odborné stanovisko ŠOP SR, SCHKO Biele Karpaty, CHKOBK /330_3/2019 (doruč. 29. 10. 

2019, datované 29. 10. 2019), 

6) odborné stanovisko ŠOP SR, SCHKO Biele Karpaty, CHKOBK /337-01/17 (doruč. 25. 10. 

2018, datované 25. 10. 2018, citované v príslušných stanoviskách ako „CHKOBK /337-

01/18“), 

7) odborné stanovisko ŠOP SR, SCHKO Biele Karpaty, CHKOBK /330_3/2019 (doruč. 6. 11. 

2019, datované 29. 10. 2019), 

8) mapové vymedzenie hranice biotopu Lk 1 Nížinné a podhorské kosné lúky. 
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Doručí sa poštou 

 

1) Anna Pobočková, Milan Poboček, Hrobákova 1633/1, Bratislava-mestská časť Petržalka 

2) Združenie domových samospráv, o. z., Rovniankova 1667/14, Bratislava-mestská časť 

Petržalka 

3) Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom 

4) Obec Nová Bošáca, Nová Bošáca 79, 913 08 Nová Bošáca 

5) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 1246/31, 914 41 Nemšová-Kľúčové 

 

 

Doručí sa zverejnením na internete 

 

1) Dubnická Environmentálna Skupina, o. z., Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom 

2) FSC Slovensko, o. z., Krivánska 6616/30, 97a4 11 Banská Bystrica-Sásová 

3) Iniciatíva stráže prírody, o. z., Líščie údolie 86/23, 841 04 Bratislava-Karlova Ves 

4) Lesoochranárske zoskupenie Vlk, o. z., Tulčík 310, 082 13 Tulčík 

5) Občianske združenie Pre Prírodu, o. z., Mierové námestie 29/29, 911 01 Trenčín 

6) OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU, o. z., Trhová 3450/54, 841 01 Bratislava-

Dúbravka 

7) PRALES, o. z., Odtrnovie 563, 013 22 Rosina 

8) Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, o. z., Zelinárska 4942/4, 821 08 

Bratislava-Ružinov 

9) Slovenský rybársky zväz, o. z., Rada Žilina, Andreja Kmeťa 314/20, 010 01 Žilina 

10) Tilia, o. z., Jilemnického 796/6, 015 01 Rajec 

11) Združenie domových samospráv, o. z., P. O. Box 218, 850 00 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Ing. Jana Hurajová 

                 vedúca odboru 

 


