OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Vysokoškolákov 8556, 010 08 Žilina
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Žilina

OU-ZA-OSZP1-2021/038741-004

22. 11. 2021

Rozhodnutie
OU-ZA-OSZP1-2021/038741-005/Drn V Žiline dňa 22.11.2021
Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja (ďalej len „Okresný úrad Žilina“), ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy
ochrany prírody a krajiny podľa § 4 ods. (1) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 67 písm. h) zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe žiadosti:
Slovenský horolezecký spolok JAMES, Junácka 6, 832 80 Bratislava (ďalej len ,,žiadateľ“), zo dňa 6.9.2021, v
súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“),
rozhodol takto:
Výrok
povoľuje v ý n i m k u
A. zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. a), v znení § 15 ods. 1 písm. a), v znení § 14 ods. 1 písm. d) zákona,
vykonávať horolezecký výstup v území kde platí 5. stupeň ochrany v zmysle zákona.
B. zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. a), v znení § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) zákona,
pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia
obce v súvislosti s vykonaním vyššie povolenej činnosti, v území kde platí 5. stupeň ochrany v zmysle zákona.
Predmetné aktivity sa žiadateľovi povoľujú vykonávať v lokalite Severných svahov masívu Ďumbier a Štiavnica,
v NPR Ďumbier, kde v zmysle zákona platí 5. stupeň ochrany prírody. Bližšia špecifikácia lokality je uvedená v
podmienkach tohto rozhodnutia.
V súlade s ustanovením § 82 ods. 12 zákona, Okresný úrad Žilina určuje bližšie podmienky vykonania činnosti,
zabezpečujúce záujmy ochrany prírody a krajiny:
1. Povolenie výnimky zo zakázaných činností sa vzťahuje na lokality (hraničenie): z východu Štajnerovou vežičkou
a Lehotského komínom a zo západu Ludárovou kopou po Kamzíčie sedlo dole pilierom Ludárovej veže, pričom
lezecká cesta ,,Lehotský komín“ je len ohraničením lokality a nie je možné ju využívať na lezenie.
2. Na nástup do horolezeckých ciest budú použité výhradne Huťkov žľab a Východný žľab.
3. Východiská horolezeckých túr budú z chaty M. R. Štefánika a Kamennej chaty pod Chopkom, v ktorých
budú zriadené knihy túr, pre povinný zápis všetkých túr a ich účastníkov (v knihách bude založená kópia tohto
právoplatného rozhodnutia). Zápis bude obsahovať minimálne tieto údaje: dátum, meno a priezvisko, identifikácia
príslušnosti ku klubu JAMES (prípadne zahraničnej horolezeckej federácie), denná doba lezenia.

4. Predmetná výnimka zo zakázaných činností sa vzťahuje výhradne na členov SHS JAMES, a to s platným členským
preukazom. Iný - zahraničný organizovaný lezci môžu horolezeckú činnosť v tomto priestore vykonávať len v
sprievode člena SHS JAMES, s platným preukazom zahraničnej horolezeckej federácie.
5. Výnimka sa nevzťahuje na vykonávanie sprievodcovskej činnosti, skialpinizmu a usporadúvania športových, resp.
výcvikových činností a podujatí.
6. Členovia klubu SHS JAMES, ako aj členovia zahraničných klubov budú mať počas výkonu činnosti pri sebe
platný preukaz klubu, ktorým sa pri kontrole na požiadanie preukážu členovi stráže prírody.
7. Výkon údržby istiacich bodov v letnom období bude podmienený nahlásením výkonu činnosti ŠOP SR, Správe
NAPANT a to min. 2 dni vopred.
8. Členovia vykonávajúci horolezeckú činnosť svoj pohyb v území prispôsobia tak, aby z miesta východiska na
horolezeckú činnosť (Chata M.R.Štefánika, Kamenná chata) zahájili výstup v čase ohraničenom 1 hod. po východe
slnka a na miesto východiska dorazili v čase do 1 hod. pred západom slnka.
9. Žiadateľ oboznámi členov vykonávajúcich horolezeckú činnosť o skutočnosti, že svoju činnosť vykonávajú v
chránenom území – vlastné územie NAPANT, NPR Ďumbier a sú povinný dodržiavať platné predpisy na úseku
ochrany prírody a krajiny – zákon a vyhlášku Krajského úradu Žilina č. 9/2004 o Návštevnom poriadku Národného
parku Nízke Tatry a jeho ochranného pásma. Žiadateľ zodpovedá za informovanie svojich členov o podmienkach
tohto rozhodnutia, a ich dodržiavanie.
10. Výnimka zo zakázaných činností uvedených v zákone sa povoľuje v termíne od 10.12. do 28. 2. (príp. 29. 2.)
príslušného kalendárneho roku.
Rozhodnutie platí do 01. 03. 2026.
Toto rozhodnutie nenahrádza súhlasy vydávané podľa osobitných právnych predpisov (napr. zákon č. 326/2005 o
lesoch v z.n.p., ako aj súhlas vlastníka dotknutých pozemkov). Ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto
rozhodnutia nedotknuté.
V prípade dôvodov uvedených v § 89 ods.1 zákona, môže tunajší orgán ochrany prírody na návrh účastníka konania
alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť.
Odôvodnenie
Žiadateľ listom zo dňa 6.9.2021, doručeným dňa 10.9.2021 požiadal Okresný úrad Žilina o povolenie výnimky zo
zakázaných činností, na vykonávanie horolezeckej činnosti v lokalite NPR Ďumbier.
Okresný úrad Žilina, v súlade s ustanovením § 65a ods. 2 písm. zc) zákona, požiadal listom č. OU-ZAOSZP1-2021/038741-002/Drn zo dňa 20.9.2021 odbornú organizáciu Správu NAPANT, o vypracovanie podkladov
pre rozhodovaciu činnosť tunajšieho úradu. Správa NAPANT zaslala svoje stanovisko č. NAPANT/207-003/2021
zo dňa 24.9.2021, v ktorom identifikovala územie, zhodnotila z hľadiska ochrany prírody a krajiny a navrhla riešenie
v danej problematike, kde konštatuje najmä: „Na základe dlhoročných skúseností s vykonávaním horolezeckej
činnosti žiadateľom v tejto lokalite ŠOP SR Správa Národného parku Nízke Tatry súhlasí s povolením výnimky
na vykonávanie horolezeckej činnosti žiadateľom za dodržania podmienok uvedených vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.“.
Tunajší úrad upovedomil o začatom správnom konaní v zmysle ustanovenia § 82 zákona, občianske združenia na
internetovej stránke dňa 20.9.2021. Do konania sa združenia neprihlásili.
Listom č. OU-ZA-OSZP1-2021/038741-004/Drn zo dňa 6.10.2021 oboznámil tunajší úrad účastníka konania s
podkladmi rozhodnutia (odborné stanovisko ŠOP SR) a v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku mu dal možnosť
sa vyjadriť k podkladom, ako aj spôsobu ich zaobstarania. Žiadateľ sa k podkladom konania nevyjadril.
Okresný úrad Žilina vyhodnotil všetky podklady k vydaniu rozhodnutia, argumenty uvádzané žiadateľom, odborné
stanovisko ŠOP SR, podklady orgánu známe z úradnej činnosti, a dospel k nasledovnému záveru:
Dotknuté lokality sú súčasťou NPR Ďumbier, kde v zmysle zákona platí 5. stupeň ochrany prírody. Lokalita je
zároveň súčasťou územia európskeho významu SKUEV 0302 Ďumbierske Tatry s výskytom biotopov a druhov
európskeho významu a taktiež súčasťou Chráneného vtáčieho územia SKCHVÚ 018 Nízke Tatry. Tento priestor je
významným úkrytovým refúgiom druhu kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica). Okresný úrad
Žilina má za to, že horolezecká činnosť v dotknutom území, pri dodržaní obmedzení vyplývajúcich z podmienok
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rozhodnutia, nebude mať negatívny vplyv na geomorfologické útvary, a je prijateľná i z hľadiska cielenej ochrany
chránených druhov živočíchov. Okresný úrad Žilina taktiež vyhodnotil absenciu negatívnych skutočností v minulom
období.
Na základe predložených podkladov zo ŠOP SR je zrejmé, že predložený návrh činnosti nemôže mať pravdepodobne
samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom na územie európskej sústavy chránených území
významný vplyv, preto nie je predmetom primeraného hodnotenia vplyvov na územie európskej sústavy chránených
území z hľadiska cieľov jeho ochrany.
Správny orgán žiadateľa upozornil, že vydaním tohto rozhodnutia ostávajú nedotknuté osobitné predpisy, napr.
súhlas vlastníka pozemkov, ako aj ostatné ustanovenia zákona.
Podľa položky 160 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v platnom znení, žiadosť podlieha zaplateniu správneho poplatku vo výške 100 € pre právnickú osobu,
ktorý bol zaplatený prevodom na účet.
Na základe vyššie uvedených skutočností Okresný úrad Žilina rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,
do 15 dní odo dňa doručenia na Okresný úrad Žilina. Podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, toto
rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.
Ing. arch. Pavel Kropitz
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10002

Doručuje sa
Slovenský horolezecký spolok JAMES, Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika
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