
OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Námestie mieru 2, 081 92  Prešov____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-PO-OSZP1-2022/055310-005

Prešov
12. 12. 2022

Rozhodnutie

Výrok
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) ako 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 § 64 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon OPaK“), podľa § 3 ods.1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 89 ods. 2 zákona OPaK, na základe
žiadosti Slovenský horolezecký spolok JAMES, Junácka 6, 832 80 Bratislava, IČO: 00586455 v zastúpení Antonom
Pacekom, predsedom SHS JAMES (ďalej len „žiadateľ“) zo dňa 28. 10. 2022, v súlade s § 81 až 86 zákona OPaK
a v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny
poriadok“)

predlžuje platnosť
rozhodnutia okresného úradu v sídle kraja číslo OU-PO-OSZP1-2018/012667-8/KM-R zo dňa 21. 03. 2018 (ďalej
i „pôvodné rozhodnutie“) do 31. 12. 2026.

Ostatné ustanovenia zákona OPaK a iné právne predpisy zostávajú vydaním tohto rozhodnutia nedotknuté (napr.
zákon o lesoch, práva vlastníkov dotknutých pozemkov). Okresný úrad v sídle kraja nezodpovedá za prípadný
neoprávnený alebo nepovolený zásah do majetku a práv iných osôb, spôsobený žiadateľom pri výkone tohto
rozhodnutia napr. toto rozhodnutie neoprávňuje žiadateľa realizovať činnosti na pozemku bez súhlasu vlastníka).

Odôvodnenie
Okresný úrad v sídle kraja prijal dňa 02. 11. 2022 žiadosť žiadateľa zo dňa 28.10.2022 o predĺženie platnosti
pôvodného rozhodnutia vo veci povolenia výnimky na horolezeckú činnosť v Národnom parku Slovenský raj –
Barbolica do 31. 12. 2026.
Pôvodným rozhodnutím okresný úrad v sídle kraja povolil výnimku zo zákazu ustanoveného podľa § 14 ods. 1 písm.
d) zákona OPaK na vykonávanie horolezeckého alebo skalolezeckého výstupu za hranicami zastavaného územia
obce Vernár na lokalite Galéria (pozemok parc. č. KN-C 333/2 v k.ú. Vernár) a lokalite Veža (pozemok parc. č.
KN-C 1718/1 v k.ú. Vernár) v zóne C Národného parku Slovenský raj –časť Barbolica, povolil výnimku zo zákazu
ustanoveného podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona OPaK na pohyb mimo vyznačeného turistického alebo náučného
chodníka za hranicami zastavaného územia obce Vernár po spevnenej účelovej komunikácii na pozemku parc. č.
KN-C 1713/2 v k.ú. Vernár k lokalitám Galéria a Veža v zóne C Národného parku Slovenský raj - časť Barbolica a
určil podľa § 82 ods. 12 zákona OPaK bližšie podmienky na vykonávanie povolených činností.

Podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku konanie je začaté dňom, keď podanie účastníka konania došlo správnemu
orgánu príslušnému vo veci rozhodnúť.
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Dňom doručenia žiadosti okresnému úradu (02. 11. 2022) ako príslušnému orgánu ochrany prírody [§ 89 ods. 2
zákona OPaK], v súlade s § 18 ods. 2 správneho poriadku, začalo správne konanie (ďalej len „konanie vo veci
predlženia platnosti pôvodného rozhodnutia“).

Podľa sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov, časť X. Životné prostredie, položka č. 160 a 161 žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia
(súhlasu alebo výnimky) nepodlieha poplatkovej povinnosti.
Z uvedeného dôvodu žiadateľ nebol povinný uhradiť žiadny správny poplatok.

Podľa § 82 ods. 7 zákona OPaK je orgán ochrany prírody povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu
o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom OPaK.
Okresný úrad v sídle kraja v súlade s § 82 ods. 7 zákona OPaK zverejnil dňa 04. 11. 2022 na svojom webovom sídle
informáciu o začatí správneho konania s určením lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia
záujmu byť účastníkom v začatom konaní vo veci predlženia platnosti pôvodného rozhodnutia. Určená lehota
uplynula dňa 11. 11. 2022 (vrátane).
Podľa § 82 ods. 3 tretej vety zákona OPaK účastníkom konania podľa zákona OPaK je aj združenie s právnou
subjektivitou, ktorého predmetom činnosti najmenej jeden rok je ochrana prírody a krajiny, a ktoré podalo predbežnú
žiadosť o účastníctvo podľa § 82 odseku 6 zákona OPaK, ak spôsobom podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku
potvrdilo svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní; potvrdenie musí byť doručené príslušnému
orgánu ochrany prírody v lehote na to určenej týmto orgánom a zverejnenej spolu s informáciou o začatí tohto
konania ako konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom OPaK,
podľa § 82 ods. 7 zákona OPaK.
Predbežne prihlásené združenia s právnou subjektivitou sa v určenej lehote do predmetného správneho konania
neprihlásili.
Vzhľadom na uvedené, má okresný úrad v sídle kraja za to, že v správnom konaní vo veci predlženia platnosti
pôvodného rozhodnutia začatom na základe žiadosti žiadateľa zo dňa 28. 10. 2022 je účastníkom konania iba
žiadateľ.

Podľa § 65b ods. 3 zákona OPaK v spojení s § 65a ods. 2 písm. zc) zákona OPaK organizácie ochrany prírody a
krajiny spracovávajú odborné stanoviská pre rozhodovaciu činnosť orgánov ochrany prírody a krajiny.
Okresný úrad v sídle kraja požiadal listom č.s. OU-PO-OSZP1-2022/055310-003 zo dňa 07. 11. 2022 územne
príslušný útvar odbornej organizácie ochrany prírody - Správu Národného parku Slovenský raj so sídlom Spišskej
Novej Vsi, Štefánikovo námestie č. 9, 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej len „Správa NP Slovenský raj“) o
vypracovanie podkladov pre rozhodovaciu činnosť okresného úradu v sídle kraja v predmetnej veci.
Okresný úrad v sídle kraja prijal dňa 30. 11. 2022 písomne od Správy NP Slovenský raj odborné stanovisko č.:
NPSR/639-001/2022-Les3 z 22. 11. 2022, v ktorom odborná organizácia ochrany prírody uviedla, že odporúča
predĺžiť platnosť pôvodného rozhodnutia do 31. 12. 2026.

Okresný úrad v sídle kraja pri svojom rozhodovaní vychádzal najmä z podkladov zhromaždených ku konaniu
(žiadosť žiadateľa zo dňa 28. 10. 2022, odborné stanovisko Správy NP Slovenský raj č.: NPSR/639-001/2022-
Les3 z 22. 11. 2022, pôvodné rozhodnutie + príslušný administratívny spis) a právnych noriem vzťahujúcich sa k
záujmovému územiu (napr. nariadenie vlády SR č. 69/2016 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj,
jeho zóny a ochranné pásmo, Výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1 ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho
významu v znení jeho doplnenia, vyhláška MŽP SR č. 3/2011 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie
Slovenský raj, vyhláška Krajského úradu Košice č. 1/2006 o Návštevnom poriadku Národného parku Slovenský
raj a pod.).

Okresný úrad v sídle kraja zhodnotil podklady jednotlivo a vo vzájomnej súvislosti a dospel k tejto správnej úvahe:
Podľa § 89 ods. 2 zákona OPaK orgán ochrany prírody môže platnosť ním vydaného rozhodnutia z vlastného podnetu
alebo na návrh účastníka konania predĺžiť, a to aj opakovane, ak a) nedošlo k zmene skutočností rozhodujúcich na
vydanie rozhodnutia od vydania rozhodnutia alebo posledného predĺženia platnosti rozhodnutia, b) účastník konania
požiadal o predĺženie najneskôr 60 dní pred ukončením jeho platnosti, c) nie sú splnené podmienky na zmenu alebo
zrušenie rozhodnutia podľa odseku 1 a to nie je v rozpore so záujmami prírody a krajiny chránenými zákonom OPaK.
Okresný úrad v sídle kraja preskúmal návrh žiadateľa, či sú splnené všetky podmienky podľa § 89 ods. 2 zákona
OPaK na predlženia platnosti pôvodného rozhodnutia a zistil nasledovné:
- nedošlo k zmene skutočnosti rozhodujúcich na vydanie rozhodnutia od vydania pôvodného rozhodnutia,
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- žiadateľ si požiadal o predĺženie platnosti rozhodnutia 60 dní pred ukončením platnosti pôvodného rozhodnutia,
- okresný úrad v sídle kraja konštatuje, že nie je potrebné zmeniť pôvodné rozhodnutie a okresný úrad v sídle kraja
zo svojej činnosti nevie o žiadnych skutočnostiach, ktoré by viedli k zrušeniu pôvodného rozhodnutia,
- podľa odborného stanoviska Správy NP Slovenský raj č.:NPSR/639-001/2022-Les3 zo dňa 22. 11. 2022 neboli
identifikované žiadne rozpory so záujmami prírody a krajiny chránenými zákonom OPaK.

Okresný úrad v sídle kraja vzhľadom na uvedené zistil, že sú splnené všetky podmienky určené zákonom OPaK na
predĺženie platnosti pôvodného rozhodnutia, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku, možné podať odvolanie na Okresný
úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia kraja, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok,
až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

PaedDr. Miroslav Benko, PhD., MBA
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10122

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

Na vedomie
Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi, SNP 57/109, 061 01 Spišská Stará Ves
Slovenská inšpekcia životného prostredia - inšpektorát ŽP Košice, Inšpekcia OPaK, Rumanova 14, 040 53 Košice 1
Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nábrežie Jána Pavla II. 16, Poprad


