
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
Odbor opravných prostriedkov

Referát lesného hospodárstva
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

Rozdeľovník

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
OÚ-ZA-OOP4-2018/001658/SCH

Vybavuje/linka
Ing. Schestág/5074284

Miesto
21.05.2018

Vec:
Upovedomenie o odvolaniach.

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva ( ďalej len 
Okresný úrad Žilina ) Vám oznamuje, že voči rozhodnutiu č. OÚ-ZA-OOP4-2018/001658/SCH 
zo dňa 04.04.2018, ktorým sa schvaľuje návrh programu starostlivosti o lesy a vyhlasuje 
kategória ochranných lesov pre lesný celok Liptovský Mikuláš 1, boli podané odvolania 
občianskym združením Prales o.z. a Urbárskym pozemkovým spoločenstvom Bobrovec.

Odvolanie občianskeho zduženia Prales o.z. smeruje voči návrhom hospodárskych 
opatrení v JPRL ktoré sú v návrhu zonácie Tatranského národného parku navrhnuté do A zóny. 
JPRL 179, 180 sú v obhospodarovaní UPS obce Trstené, 193 obhospodaruje Lesa - Ing Miloš 
Mišiak a ostatné sú v obhospodarovaní UPS Bobrovec.

Odvolanie Urbárskeho pozemkového spoločenstva Bobrovec smeruje voči úprave 
prieskumu lesnej dopravnej siete po vydaní stanoviska Okresného úradu Žilina odboru 
starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZA_OSZPl-2018/003773-005/Drn zo dňa 11.1.2018 
k tejto časti PSL.

Úplné znenia odvolaní sú zverejnené na internetovej stránke Okresného úradu Žilina, 
odboru opravných prostriedkov, sú k dispozícii na obecných úradoch a pozemkových a lesných 
odboroch okresných úradov uvedených v rozdeľovníku, ktorým bola táto písomnosť doručená za 
účelom zverejnenia.

Znenie odvolaní je možné na požiadanie zaslať aj e-mailovou poštou.

Bližšie informácie poskytne Ing. Martin Schestág, tel. 041/5074284, 0902921640, mail : 
martin. schestag@m inv.sk

V zmysle § 56 správneho poriadku žiadame obhospodarovateľov lesov priamo dotknutých 
odvolaniami, vyhotoviteľa programu starostlivosti o lesy ako aj ostatných účastníkov konania, ktorí to 
považujú za potrebné, aby v lehote do 8.júna 2018 zaslali písomné vyjadrenie k podaným odvolaniam 
na adresu : Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva, 
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

Upovedomenie o podaní odvolaní je prístupné na internetovej stránke Okresného úradu Žilina 
www.minv.sk v podtitule verejné vyhlášky a informácie.

Okresný ú red Žiiina 
odbor opravných prostriedkov

JUDr. Adrián
vedúca odboru
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Rozdeľovník :

Doručuje sa verejnou vyhláškou v zmysle § 67 ods.2 zákona o lesoch týmto účastníkom
konania:

1. Lesné združenie obce Huty, Huty 135, 027 46 Huty
2. Bella Ivan, Liptovská Anna 24, 032 23 Liptovská Anna
3. Brezinová Anna, Pavlova Ves 42, 032 21 Pavlova Ves
4. Dobák Jozef Ing., Priehradná 548/13, 031 01 Liptovský Mikuláš
5. Galica Jozef, Dlhá Lúka 187, 032 23 Kvačany
6. Gašinec Ivan Ing., Pribylina 16, 032 42 Pribylina
7. Gonšenica Bohumír, Liptovské Matiašovce 38, 032 23 Liptovské Matiašovce
8. Jaňák Ján, Liptovské Matiašovce 29, 032 23 Liptovské Matiašovce
9. Jaňák Juraj, Liptovská Teplička 426, 059 40 Liptovská Teplička
10. Ratulovský Ondrej, Liptovské Matiašovce 34, 032 23 Liptovské Matiašovce
11. Rengevičová Jeleňa, Tranovského 19, 031 01 Liptovský Mikuláš
12. PD Kvačany,, 032 23 Liptovská Sielnica
13. Pozem. spol. Pavol Šablatúra a spol. Malé Borové, Malé Borové 96, 027 32 Malé Borové
14. Pozemkové spoločenstvo komposesoristov obce Malé Borové, Malé Borové 113, 027 32 Malé Borové
15. Pozemkové spoločenstvo majiteľov holí Jobovka a Kokava obce Dlhá nad Oravou, Dlhá nad Oravou 62, 

027 55 Dlhá nad Oravou
16. Pozemkové spoločenstvo urbariátu Veľké Borové, Veľké Borové 102, 027 32 Veľké Borové
17. LESA - Mišiak Miloš Ing., Kalameny 20, 034 82 Kalameny
18. Pozemkové spoločenstvo Babky Pavlova Ves, Pavlova Ves, 032 21 Bobrovec
19. Pozemkové spoločenstvo Háj Pavlova Ves, Pavlova Ves 27, 032 21 Pavlova Ves
20. Rímsko - katolícka cirkev Bobrovec, 032 21 Bobrovec
21. Spoločný urbámy majetok Bobrovček Pozemkové spoločenstvo, Bobrovček 7, 032 21 Bobrovček
22. UPS obce Trstené, Trstené, 032 21 Bobrovec
23. AGRONOVA Liptov s.r.o., Liptovská Sielnica 176, 032 23 Liptovská Sielnica
24. Almanovci pozemkové spoločenstvo Liptovská Anna, Vajanského 3, 034 01 Ružomberok
25. Chovan Alfonz Mgr., Kvačany 114, 032 23 Liptovská Sielnica
26. Ivanovský Ivan Ing. a spol., Bobrovník 25, 032 23 Bobrovník
27. Komposesorát - Pozemkové spoločenstvo Liptovská Anna, Lipt. Anna 77, 032 23 Liptovská Anna
28. Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 310, 082 13 Tulčík
29. LESY SR š.p. OZ Liptovský Hrádok, J. Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok
30. LESY SR š.p. OZ Námestovo, Miestneho priemyslu 569, 029 13 Námestovo
31. LSDC, s.r.o., Námestie osloboditeľov 24, 031 01 Liptovský Mikuláš
32. Obec Ižipovce, Ižipovce 35, 032 23 Ižipovce
33. Obec Liptovská Anna, Liptovská Anna 20, 032 23 Liptovská Sielnica
34. ONDRIKOVO s.r.o., Hlavná 178/27 Štefanov nad Oravou
35. Pozemkové spoločenstvo - Les Húkovie Liptovská Anna, Liptovská Anna 55, 032 23 Liptovská Anna
36. Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Tmovci, Lipt. Tmovec 174, 031 01 

Liptovský Tmovec
37. Pozemkové spoločenstvo bývalých urbámikov Beňušovce, Lipt. Teplá 282, 034 83 Liptovská Teplá
38. Pozemkové spoločenstvo Kuriálskeho komposesorátu Liptovské Behárovce, L. Behárovce 6, 032 21 

Bobrovec
39. Pozemkové spoločenstvo Liptovská Mara, Kráľova Lehota 129, 032 33 Kráľova Lehota
40. Pozemkové spoločenstvo Tvarožiansky háj - Tvarožná, Nábr. A. Stodolu 1797/58, 031 01 L. Mikuláš
41. Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany, Kvačany 82, 032 23 Kvačany
42. Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná, Malatiná 148, 026 01 Malatiná
43. Pozemkové spoločenstvo urbariátu Huty, Huty 84, 027 32 Huty
44. Pozemkové spoločenstvo urbariátu Ižipovce, Ižipovce 41, 032 23 Ižipovce
45. Pozemkové spoločenstvo urbariátu Liptovské Matiašovce, Lipt. Matiašovce 36, 032 23 L. Matiašovce
46. Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici, Lipt. Sielnica 20, 032 23 Liptovská Sielnica
47. Pozemkové spoločenstvo vlastníkov súkromných lesov Kvačany, Kvačany 82, 032 23 Lipt. Sielnica
48. RKC farnosť Kvačany, Kvačany, 032 23 Kvačany
49. Spolok bývalých urbarialistov pozemkové spoločenstvo Prosiek, Prosiek 11, 032 23 Prosiek
50. Urbárske pozemkové spoločenstvo Borovec, Bobrovec 90, 032 21 Bobrovec
51. Súkromní vlastníci lesov Lipt. Matiašovce, Liptovské Matiašovce 29, 032 23 Liptovské Matiašovce
52. súkromní vlastníci lesných pozemkov patriacich do lesného celku v k.ú. Beňušovce
53. súkromní vlastníci lesných pozemkov patriacich do lesného celku v k.ú. Bobrovec
54. súkromní vlastníci lesných pozemkov patriacich do lesného celku v k.ú. Bobrovník
55. súkromní vlastníci lesných pozemkov patriacich do lesného celku v k.ú. Bukovina
56. súkromní vlastníci lesných pozemkov patriacich do lesného celku v k.ú. Dlhá lúka
57. súkromní vlastníci lesných pozemkov patriacich do lesného celku v k.ú. Ižipovce
58. súkromní vlastníci lesných pozemkov patriacich do lesného celku v k.ú. Kvačany
59. súkromní vlastníci lesných pozemkov patriacich do lesného celku v k.ú. Liptovské Matiašovce
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PRALES
organizačná zložka Banská Bystrica
Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica 
Tel.:+421 905 896795 infoPpralesv.sk

Číslo: 620/2018 
Vybavuje: Ing. Jašík 
Tel: 0911 018 099

Banská Bystrica 
20. apríla 2018
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Vec: Rozhodnutie o schválení Programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Liptovský 
Mikuláš 1 - odvolanie

Dňa 5.4.2018 bolo verejnou vyhláškou na stránke https://www.minv.sk/Pvereine-vvhlasky-a- 
informacie-16 zverejnené rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru opravných 
prostriedkov (ďalej len správny orgán) č. OU-ZA-OOP4-2018/001658/SCH zo dňa 4.4.2018, 
ktorým bol schválený návrh programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Liptovský Mikuláš 
1. Po jeho preštudovaní podávame v súlade s ustanovením §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v platnom znení odvolanie v častiach, ktoré sa nás týkajú. Tie sú 
vymedzené a odôvodnené v listoch PRALES, o.z. č. 370/2016 zo dňa 6. 5. 2016 (oznámenie 
o účastníctve v správnych konaniach o vyhotovení a schválení Programov starostlivosti o lesy 
a zaslanie požiadaviek na vypracovanie pokynov na vyhotovenie programov starostlivosti) 
a v liste č. 533/2017 zo dňa 8.12.2017 (stanovisko k návrhu PSoL).

Predmetom požiadaviek bolo:

Na LC Liptovský Mikuláš 1 sa nachádza ucelený komplex lesov v Bobroveckej aJaloveckej doline, ktorý je 
unikátny v rámci celého územia TANAP-u. Pri uvedenom komplexe lesov sa dlhodobo predpokladá, že bude 
zaradený do A-zóny národného parku.

S cieľom zachovania tohto komplexu lesov požadujeme, aby sa v programe starostlivosti o lesy uplatnil bez 
zásahový režim v týchto JPRL: 144,145c, 146,147,148a, 148b, 148c, 149a, 149b, 150, 151a, 151b, 151c, 152a, 
152b, 153a, 153b, 153c, 154a, 154b, 154c, 155a, 155b, 155c, 156, 157a, 157b, 158a, 158b, 159a, 159b, 160, 
161, 162a, 162b, 162c, 163, 164, 165, 166, 167a, 167b, 168, 169, 170a, 170b, 171a, 171b, 171c, 171d, 171e, 
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178a, 178b, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187a, 187b, 188a, 188b, 189, 
190, 191, 192a, 192b, 192c, 192d, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200a, 200b, 200c, 200d, 200e, 201, 202, 
203, 204a, 204b, 205a, 205b, 206, 207, 208, 209, 210a, 210b, 211a, 211b, 211c, 212, 213, 214, 215, 216a, 216b, 
217a, 217b, 218, 219a, 219b, 219c, 220, 223a, 223b, 230a a 230c.

Zdôvodnenie:
Je to jediný rozsiahlejší dolinový celok bez dolinovej lesnej cesty čo do veľkej miery eliminovalo 

negatívne vplyvy ľudskej činnosti v tomto priestore. Podľa odborných stanovísk Správy TANAP-u (napr.
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ŠOPSR/2963/2014 zo dňa 30.6.2014, TANAP/914/2015 zo dňa 24.6.2015) a rozhodnutí orgánov ochrany prírody 
a krajiny (napr. rozhodnutie MŽP SR č. 6258/2014-2.3 zo dňa 15.8.2014, OÚ v Žiline, odboru starostlivosti 
o životné prostredie č. OU-ZA-OSZPl-2015/023843-020/Drn zo dňa 9.9.2015) tvoria predmetné lesné porasty 
komplexy lesných ekosystémov s najvyššou prírodoochranárskou hodnotou, ktoré majú vysokú autoreguiačnú, 
autoregeneračnú a autoreprodukčnú schopnosť. Už desiatky rokov sa veľká väčšina z nich vyvíja bez intervencie 
človeka a postupne sa v nich obnovuje prirodzená homeostáza. Podobný komplex je v rámci TANAP-u, ale aj 
Slovenska unikátny. Na zachovalé fytocenózy sa viazané mnohé vzácne, ohrozené a chránené druhy národného 
a európskeho významu. Bližšie informácie o výskyte druhov a biotopov má nepochybne k dispozícií odborná 
organizácia ochrany prírody a krajiny - Správa TANAPu alebo bol ich výskyt zverejnený v dostupných 
publikáciách (napr. kniha Divočina pod Salatínom). Prírodné hodnoty tohto územia boli dôvodom pre jeho 
zaradenie do sústavy území NATURA 2000 (Územie európskeho významu Tatra - SKUEV0307 a chránené vtáčie 
územie Tatry - SKCHVU030). V rámci TANAP-u je územie, podľa informácie zo Správy TANAPu, navrhované na 
zaradenie do bezzásahovej A-zóny národného parku. Do bezzásahovej zóny navrhuje túto oblasť aj kolektív 
vedcov (Topercer et all.) v článku „Návrhy zonácie Tatranského národného praku: aký je minimálny vedecký 
štandard?" (v prílohe).

V dotknutej oblasti Ministerstvo životného prostredia SR rozhodnutiami č. 7631/2011-2.2 zo dňa 21.11.2011 a č. 
6258/2014-2.3 zo dňa 15.8.2014 už nepovolilo výnimku zo zákazov ustanovených v § 35 ods. 1 a 2 zákona, 
resp. v § 35 ods. 1 písm. b) a c) a § 35 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 
Výnimkami sa nepovolilo úmyselne usmrcovať a rušiť chránené živočíchy pri vykonávaní náhodnej ťažby 
v lesných porastoch, resp. úmyselne zraňovať alebo usmrcovať a rušiť chránené živočíchy a poškodzovať alebo 
ničiť ich miesta rozmnožovania alebo miesta odpočinku pri vykonávaní lesohospodárskych prác.

Krajskú úrad životného prostredia v Žiline rozhodnutím č. 2005/00624-3/Ja zo dňa 16.09.2005 nevydal súhlas 
na rekonštrukciu lesnej cesty v Ja loveckej doline. Okresný úrad v Žiline, odbor starostlivosti o životné prostredie 
rozhodnutím č. OU-ZA-OSZPl-2015/023843-020/Drn zo dňa 9.9.2015 nevydal súhlas na výstavbu lesnej cesty 
v dotknutej oblasti. V odvolacom konaní uvedené rozhodnutie potvrdilo Ministerstvo životného prostredia SR 
rozhodnutím č. 2582/2016-2.3 zo dňa 26.01.2016.

.c-.'
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Rozhodnutím Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 2008/00056/Ja zo dňa 22.02.2008 bola priznaná 
náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania v tejto oblasti (vJPRL č. 215, 216a, 216b, 217 a 218a na 
LHC Liptovský Mikuláš).

Rozhodnutím MŽP SR č. 7631/2011-2.2 z 21.11.2011 bola priznaná náhrada za obmedzenie bežného 
obhospodarovania v tejto oblasti (vJPRL č. 151b, 152b, 181, 182, 184, 187a, 202, 204a, 208, 209, 210b, 211a, 
211b, 211c a 214 na LHC Liptovský Mikuláš).

Komplexná ochrana ucelených dolinových celkov má mimoriadny význam pre zachovanie celej škály 
diverzity územia. Komplex Jaloveckej a Bobroveckej doliny a doliny Parichvost je už pomerne dlhé obdobie 
vystavený len minimálnym antropickým vplyvom, čo má pozitívny vplyv na obnovovanie dynamickej 
homeostázy narušenej v dávnej minulosti. Je potrebné zdôrazniť, že ochrana týchto území nie je zameraná na 
zachovanie statického stavu, ale na ochranu ekosystémov v ich dynamickej rovnováhe a ochranu prirodzených 
procesov v nich prebiehajúcich. Disturbancie spôsobované vetrom, snehom alebo podkôrnym hmyzom 
jednoznačne k týmto procesom patria. Zachovanie a ochrana autoregulačných procesov bez priameho zásahu 
človeka je hlavným poslaním a cieľom týchto území. Ich význam spočíva predovšetkým v zachovaní biodiverzity 
a dynamiky prírodných procesov, v možnosti vedeckého výskumu zameraného na sledovanie prirodzených 
zmien, človekom neovplyvnených ekosystémov a v ich doposiaľ na Slovensku nedocenenom význame pre rozvoj 
turizmu. Prirodzené disturbancie sú prirodzenou súčasťou dynamickej rovnováhy panujúcej v prirodzených 
ekosystémoch a „hnacou silou" obnovy prirodzenosti a nastolenia dynamickej rovnováhy v pozmenených 
ekosystémoch. Vznikajú prirodzené podmienky pre obnovu drevín typických pre dané biotopy, primerané 
zníženie zastúpenie smreka nemá vplyv na zníženie areálu vyskytujúcich sa typov biotopov. Zo stredno a
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dlhodobého pohľadu bezzásahový režim nemá na štruktúru biotopu negatívny vplyv, naopak postupne 
dochádza k diferenciácii porastov (vekovej, druhovej, výškovej), vznik mozaikovitej štruktúry lesných porastov, 
zvýšenie ekologickej stability porastov, zvýšenie množstva tzv. mŕtveho dreva, ako dôležitého štrukturálneho 
prvku lesných typov biotopov - obohacovania pôdy o dôležité zložky, prvky a živiny pôdy, zvyšovanie 
biodiverzity, prirodzená obnova drevín (obnova smreka sa realizuje z veľkej časti - 70-80 % na mŕtvom dreve pri 
určitom stave jeho rozloženia). V tomto kontexte očakávame postupné zmeny v štruktúre porastov v danom 
území, kde v prípade ponechania bezzásadového režimu dôjde k spontánnej regenerácií a obnove pôvodnej 
štruktúry lesa. Podobne aj podmienky pre druhy viazané svojím výskytom na typy biotopov vyskytujúce sa 
v dotknutom území zostávajú približne rovnaké alebo sa dokonca zlepšujú (ďatľovité, sovy, tetrov hlucháň, 
jariabok hôrny...). Verejne prístupných je množstvo vedeckých prác a štúdií potvrdzujúcich vo všeobecnosti tieto 
konštatovania (okrem vlastného poznania) a preto nevidíme dôvod, aby tomu bolo v prípade tohto územia inak. 
Vykonávaním lesohospodárskej činnosti dôjde k poškodeniu biotopov a biotopov druhov európskeho 
a národného významu, ich vyrušovaniu, poškodeniu naštartovaných prírodných procesov, k poškodeniu 
prirodzeného zmladenia, pôdy, vegetačného krytu, prieniku nepôvodných druhov, k narušeniu prirodzených 
tokov látok a energií v ekosystéme.

Po preštudovaní návrhu konštatujeme, že tieto požiadavky neboli akceptované
nakoľko:

> zo 49 JPRL v dotknutej oblasti je plánovaných ponechať bez zásahu iba 14 (z 
toho v jednom prípade ide o novovyčlenené JPRL - 152c),

> v 27 JPRL je naplánovaný pokyn „kalamitu spracovať" v objeme 6 240 m3,
> v 5 JPRL je naplánovaná prebierka v objeme 1 375 m3,
> v 4 JPRL je naplánovaný skupinový účelový výber v objeme 1030 m3,

> v 10 JPRL je naplánované kalamitu spracovať a zvyšky pôvodného porastu 
vyrúbať v objeme 22 590 m3,

> v 5 JPRL je naplánovaný maloplošný clonný rub na dve výšky porastu, 2 zásahy 
v desaťročí objeme 10 360 m3,

> v 16 JPRL je naplánovaná zalesňovanie a ochrana kultúr,
> v 3 JPRL je naplánovaný výrub dolnej etáže (60r.) spolu s hornou pri presvetlení 

porastu v objeme 270 m3,
> v 2 JPRL je naplánovaný stromový účelovým výber objeme 65 m3.

Celkovo je naplánovaná v dotknutej oblasti ťažba v objeme 41 930 m3.

Uvedený plán (ťažba dreva, umelé zalesňovanie...) v tomto prírodoochranársky veľmi 
cennom priestore Jaloveckej a Bobroveckej doliny podľa nášho názoru priamo nesúvisí so 
starostlivosťou o územia, nie je pre starostlivosť oň potrebný, ale pravdepodobne môže mať 
samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom na toto územie významný 
vplyv.
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Vzhľadom na uvedené sme súhlasili so schválením PSoL vypracovaným pre LC Liptovský 
Mikuláš 1 a požiadali orgány štátnej správy, aby bol návrh PSoL, resp. jeho časť (oblasť 
Bobroveckej a Jaloveckej doliny) posúdený podľa §28 ods.3 a 4 zákona č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Na podporu uvedeného sme dali do pozornosti:

> V dotknutom území Ministerstvo životného prostredia SR rozhodnutiami č. 
7631/2011-2.2 zo dňa 21.11.2011 a č. 6258/2014-2.3 zo dňa 15.8.2014 nepovolilo 
výnimku zo zákazov ustanovených v § 35 ods. 1 a 2 zákona, resp. v § 35 ods. 1 písm. 
b) a c) a § 35 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 
Výnimkami sa nepovolilo úmyselne usmrcovať a rušiť chránené živočíchy pri 
vykonávaní náhodnej ťažby v lesných porastoch, resp. úmyselne zraňovať alebo 
usmrcovať a rušiť chránené živočíchy a poškodzovať alebo ničiť ich miesta 
rozmnožovania alebo miesta odpočinku pri vykonávaní lesdhospodárskych prác,

> Krajský úrad životného prostredia v Žiline rozhodnutím č. 2005/00624-3/Ja zo dňa 
16.09.2005 nevydal súhlas na rekonštrukciu lesnej cesty v Jaloveckej doline. Okresný 
úrad v Žiline, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. OU-ZA-OSZP1- 

■ ; ^t!'‘2015/023843-020/Drn zo dňa 9.9.2015 nevydal súhlas na výstavbu lesnej cesty 
v dotknutej oblasti. V odvolacom konaní uvedené rozhodnutie potvrdilo Ministerstvo 
životného prostredia SR rozhodnutím č. 2582/2016-2.3 zo dňa 26.01.2016,

> Rozhodnutím Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 2008/00056/Ja zo dňa 
22.02.2008 bola priznaná náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania v tejto 
oblasti (v JPRL č. 215, 216a, 216b, 217 a 218a na LHC Liptovský Mikuláš),

> Rozhodnutím MŽP SR č. 7631/2011-2.2 z 21.11.2011 bola priznaná náhrada za 
obmedzenie bežného obhospodarovania v tejto oblasti (v JPRL č. 151b, 152b, 181, 
182, 184, 187a, 202, 204a, 208, 209, 210b, 211a, 211b, 211c a 214 na LHC Liptovský 
Mikuláš),

> Rozhodnutím OÚ Liptovský Mikuláš, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU- 
LM-OSZP-2016/2247-005-VIT zo dňa 29.2.2016 bolo vydané predbežné opatrenie, 
ktorým ukladá účastníkovi konania: Urbárske pozemkové spoločenstvo Bobrovec, 
IČO: 30226651, so sídlom: 032 21 Bobrovec, aby sa zdržal ťažby lesných porastov a 
s tým súvisiacich hospodárskych činností (najmä technologickej prípravy pracoviska 
vrátane budovania lanovkových dráh, výrubu stromov, približovania a sústreďovania 
dreva) v navrhovanej A zóne Tatranského národného parku, na pozemkoch v 
Bobroveckej doline, Jaloveckej doline a v lokalitách Parichvost a Mních v k.ú. obce 
Bobrovec; z pohľadu priestorového rozdelenia lesa v LHC Liptovský Mikuláš -TANAP, 
LC Liptovský Mikuláš 1, v lesných porastoch JPRL č.214, 230a, 230c, 223b, 207, 206, 
204a, 204b, 200a, 200b, 200c, 200d, 200e, 202, 192a, 192b, 192c, 192d, 191, 188a,
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188b, 187a, 187b, 184, 183, 182, 181, 208, 209, 211a, 211b, 211c, 210a, 210b, 215, 
216a, 216b, 217a, 217b, 218, 219a, 219b, 219c, 220, 151a, 151b, 151c, 152a, 152bl, 
152b2 v k.ú. Bobrovec, a to až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej. Toto 
rozhodnutie bolo potvrdené rozhodnutím správneho orgánu č. 0U-ZA-00P4- 
2016/020877-5/CHO zo dňa 6.6.2016,

> Rozhodnutím OÚ Liptovský Mikuláš, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU- 
LM-OSZP-2017/408-61-CEN zo dňa 26.5.2017, ktorým bol pre UPS Bobrovec vydaný 
zákaz vykonávať ťažbu, umelú obnovu lesa, kombinovanú obnovu lesa 
JPRL č. 151a, 151b, 151c, 152a, 152b, 181, 182, 183, 184, 187a, 187b, 188a, 188b, 
191, 192a, 192b, 192c, 192d, 200a, 200b, 200c, 200d, 200e, 202, 204a, 204b, 206, 
207, 208, 209, 210a, 210b, 211a, 211b, 211c, 214, 215, 216a, 216b, 217a, 217b, 218, 
219a, 219b, 219c, 220, 223b, 230a a 230c na LHC Liptovský Mikuláš. Toto rozhodnutie 
bolo zrušené rozhodnutím správneho orgánu č. OU-ZA-OOP4-2017/039358-22/CHO 
zo dňa 21.12.2017 a vec bola vrátená OÚ Liptovský Mikuláš, odboru starostlivosti 
o životné prostredie na nové prejednanie a rozhodnutie.

v JPRL č.

Vzhľadom na uvedené žiadame odvolací orgán odvolaním napadnuté rozhodnutie zrušil 
a vec vrátil správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. Zároveň upozorňujeme 
na skutočnosť, že ten istý správny orgán rozhoduje tak o schválení návrhu PSoL, ktorý je 
zaradený medzi dokumentáciu ochrany (§ 54 zákona č. 543/2002 Z.z.) a zároveň 
v odvolacom konaní aj o rozhodnutí, ktorým sa zakazuje vykonávať lesnícke činnosti (podľa 
§§ 4a 8 zákona č. 543/2002 Z.z.) na časti územia LC Liptovský Mikuláš 1 a to napriek tomu, že 
žiadny zo zamestnancov odboru nespĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad na výkon štátnej 
správy na úseku ochrany prírody a krajiny podľa vyhl. MŽP SR č. 462/2004 Z.z..

S pozdravom

Ing. Jyraj Vysoký
podpredseda združenia

prales, o.z.
Odtrnovie 563, 013 22 Rosina 

IČO: 42 071 879 
DIČ: 2023288201Na vedomie:

Okresný úrad v Žiline, odbor starostlivosti o ŽP 

ŠOP SR, Správa TANAP
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RE477671096SK fc^ľj

Urbárske pozemkové spoločenstvo Bobrovec, IČO: 30226651, Bobrovec 90, 032 21 Bobrovec

Okresný úrad Žilina 
Odbor opravných prostriedkov 

Referát lesného hospodárstva 
A. Kmeťa 17 
010 01 Žilina

Okresný órsd Žilina
Č, spisu: if/G.'jI - | Č. eviri.:

1 1 ~05“ 2018Došlo
dňa:

—
í fiug. zn.:Pni,:Pridelené:

číslo: OÚ-ZA-OOP4-2018/00165 8/SCH
Poprad 08.05.2018

ODVOLANIE
UPS Bobrovec voči rozhodnutiu Okresného úradu Žilina, odboru opravných 

prostriedkov, referátu lesného hospodárstva OÚ-ZA-OOP4-2018/00165 8/SCH zo dňa
04.04.2018

Vec:

Rozhodnutím Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov, referátu 
lesného hospodárstva OÚ-ZA-OOP4-2018/00165 8/SCH zo dňa 04.04.2018 bol schválený 
návrh programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Liptovský Mikuláš 1 vyhotovený 
Slovenskou lesníckou spoločnosťou a. s., Kuzmányho 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 
36669105 na obdobie rokov 2017-2026 vyhotovený na výmere 8 508.6143 ha lesných 
pozemkov a z toho pre Urbárske pozemkové spoločenstvo Bobrovec v objeme 62104 m3.

V odôvodnení napadnutého rozhodnutia správny orgán uvádza, že akceptoval 
výhrady k návrhu programu starostlivosti zaslané Okresným úradom Žilina, odborom 
starostlivosti o životné prostredie, oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia kraja listom č. OU-ZA_OSZPl-2018/003773-005/Dm zo dňa 11.1.2018 v časti 2 
týkajúcej sa prieskumu lesnej dopravnej siete. Správny orgán uviedol, že pripomienky k 
prieskumu lesnej dopravnej siete vyhotovíte!' akceptoval a upravil túto časť programu 
starostlivosti o lesy, tak aby nebolo potrebné pri schvaľovaní návrhu programu starostlivosti 
o lesy postupovať v zmysle § 28 ods.2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v 
znení neskorších predpisov. Lesné cesty 28, 29, 30, ktoré boli navrhované v plánovanej A 
zóne Tatranského národného parku boli v prieskume lesnej dopravnej siete označené ako 
dočasne vylúčené a navrhované lesné cesty 38 a 39, ktoré prechádzali územím s piatym 
stupňom územnej ochrany prírody boli z dopravného prieskumu vylúčené.

Podávateľ odvolania s označením novo navrhovaných lesných ciest 28, 29, 30 ako 
„dočasne vylúčené" nesúhlasil už pred vydaním rozhodnutia s odôvodnením, že navrhované 
lesné cesty sprístupňujú hospodárske lesy v treťom stupni ochrany prírody a nie je dôvod na 
ich dočasné vylúčenie z prieskumu lesnej dopravnej siete. Taktiež podávateľ odvolania tvrdí, 
že niektoré novo navrhované lesné cesty sú v teréne už vybudované niekoľko desať-ročí, boli 
starými vozovými cestami, len dodnes nie sú zakreslené v lesníckych mapách, poprípade sú 
v mapách nesprávne zakreslené ako chodníky.

Správny orgán sa s nesúhlasom vysporiadal s odôvodnením, že „vzhľadom na 
skutočnosti, že realizácia sprístupňovania lesných porastov nie je viazaná na výsledky 
prieskumu a plánu lesnej dopravnej siete, že prieskum a plán lesnej dopravnej siete je



definovaný ako nepovinná súčasť programu starostlivosti o lesy a jeho následné 
vyhotovovanie v budúcich rokoch je závislé od modelu financovania vyhotovovania 
programov starostlivosti o lesy, čiže nemožno hovoriť o koncepčnej veci v lesohospodárskom 
plánovaní, je nedôvodné za týchto okolností zdržiavať proces schvaľovania návrhu programu 
starostlivosti o lesy, pretože len toto bol argument orgánu starostlivosti o životné prostredie 
na posudzovanie projektu postupom podľa § 28 zákona."

Z uvedeného odôvodnenia rozhodnutia preukázateľne vyplýva, že sa príslušný orgán 
zaoberal plánom lesnej dopravnej siete iba z hľadiska žiadosti výhrad k návrhu programu 
starostlivosti zaslaných Okresným úradom Žilina, odborom starostlivosti o životné 
prostredie, oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja a nie 
z hľadiska UPS Bobrovec, ktoré so zmenou vykonanou vyhotovovateľom programu 
starostlivosti nesúhlasilo, t. j. považovalo za nedôvodný postup, ktorým vyhotovovateľ plánu 
označil novo navrhované lesné cesty 28, 29, 30 ako „dočasne vylúčené".

Dôvodom takto vykonanej zmeny a označenia ciest 28, 29, 30 ako „dočasne 
vylúčené" bola totiž nezákonne vznesená požiadavka ich vylúčenia z dôvodu, že tieto by sa 
mali nachádzať v JPRL, ktoré sú v návrhu zonácie TANAPu zaradené do A zóny a to až do 
obdobia právoplatého rozhodnutia OŠS na úseku OP, kým nebude situácia okolo porastov 
"dlhodobo navrhovaných porastov A zóny" správou TANAP-u, právne ukončený.
Z uvedeného tak nepochybne vyplýva, že orgán štátnej správy vyzval vyhotovovateľa plánu 
starostlivosti k vykonaniu zmeny v pláne týkajúcej sa novo navrhovaných ciest z dôvodu, 
ktorý nespočíval v skutočne zistenom stave ale v hypotetickom iba „navrhovanom" zaradení 
predmetného územia.

Uskutočnenie zmeny vyhotovovateľom plánu je z uvedeného dôvodu nesprávne, resp. 
priamo opačné, pretože :

- až budúce nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia by bolo spôsobilé obmedzovať 
súčasne platný právny stav, takže ak by sa návrhu správy TANAPu vyhovelo, mohlo by takéto 
rozhodnutie byť podkladom pre požiadanie o predčasnú zmenu programu starostlivosti o 
lesy podľa § 43 zákona č. 326/2005 Z.z o lesoch.

- naopak, ak by k vyhoveniu návrhu správy TANAPU nedošlo, tak prebiehajúce konanie bude 
zastavené, a samotné zastavenie konania nebude spôsobilé byť podkladom na predčasnú 
zmenu a zaradenie vylúčených ciest do prieskumu lesnej dopravnej siete, pretože sa tieto 
orgány budú brániť že tieto boli vylúčené už v čase keď o zonácii nebolo rozhodnuté.

Podľa čl. 2 ods.2 Ústavy SR : Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach 
a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Kedže situácia doriešenia predbežnej otázky 
nie je doposiaľ právoplatne ukončená, môže správny orgán vychádzať iba z platného 
právneho stavu, ktorým zaradenie navrhovaných lesných ciest č. 28,29,30 vedúcich do 
komplexu hospodárskych lesov kategória 3L korešponduje s naplnením účelu v zmysle § 1 
ods.2 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch. Takýto výklad korešponduje aj s právami vlastníkov 
lesa a obhospodarovateľa UPS Bobrovec, ktorý v súlade s čl. 2 ods.3 ústavy SR môže konať, 
čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.

Dočasným vylúčením ciest tak eo ipso vyhotovovateľ plánu donútil UPS Bobrovec ako



obhospodarovateľa konať v rozpore s platnou právnou úpravou a jeho povinnosťami 
vyplývajúcimi zo zákona o lesoch, a to len na základe subjektívne prezumovaného výsledku 
prebiehajúceho konania, pretože pre dočasné vylúčenie navrhovaných ciest neexistuje 
súčasne platný právny dôvod.

Samotný orgán štátnej správy však na str. 5 svojho odôvodnenia uvádza, že „Návrh 
dopravného prieskumu perspektívne zohľadňuje požiadavky lesného hospodárstva na 
sprístupnenie lesných porastov v danej lokalite. Schválenie návrhu PSL nezakladá právo realizovať 
navrhnuté lesné cesty. Realizácii lesnej cesty predchádza osobitné stavebné konanie v ktorom sú 
uplatňované a zohľadňované záujmy chránené osobitnými predpismi (napr. zákon 543/2002 Z. z. 
v znení neskorších predpisov a pod.)"

Orgán štátnej správy tak z hľadiska zákona pri schvaľovaní návrhu postupoval 
vzájomne protichodne kedy uložil vyhotovovateľovi plánu starostlivosti vykonať zmenu 
z nezákonných dôvodov, ktoré nemajú oporu ani v zákone o lesoch ani v zákone o OPaK, 
pričom takýmto spôsobom konal za stavu kedy :

Nerešpektoval a ani sa nevysporiadal so vznesenými námietkami UPS Bobrovec 
- Sledoval iba výhrady k návrhu programu starostlivosti zaslaných Okresným úradom 

Žilina, odborom starostlivosti o životné prostredie, oddelením ochrany prírody a 
vybraných zložiek životného prostredia kraja

Zároveň považuje podávateľ odvolania za potrebné poukázať na nesprávnosť záverov, ku 
ktorým orgán štátnej správy dospel, keďtakto postupoval s odôvodnením hospodárnosti 
konania a vyhnutia sa povinnosti podľa § 28 ods.2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny. Vychádzajúc zo znenia § 28 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny (podľa 
ktorého akýkoľvek plán alebo projekt; ktorý priamo nesúvisí so starostlivosťou o územie 
patriace do európskej sústavy chránených území, navrhované chránené vtáčie územie alebo 
územie európskeho významu alebo nie je pre starostlivosť oň potrebný, ale ktorý 
pravdepodobne môže mať samostatne alebo v kombináci s Iným plánom alebo projektom na 
toto územie významný vplyv, podlieha hodnoteniu Jeho vplyvov takéto územie z hľadiska 
cieľov jeho ochrany) a vzhľadom na zistené skutočnosti, že navrhovaná zmena nebude mať 
významný vplyv na tieto územia, je záver o tom, že navrhovaná výstavba lesnej cesty 
podlieha posudzovaniu vplyvu na životné prostredie nesprávny.

Táto skutočnosť je totiž preukázaná aj rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej 
republiky sp.zn. 7Sžo/87/2014 v zmysle ktorého vyplýva nasledovná právna úvaha aplikácie 
ust. § 28 zákona OPaK : „Zo stanoviska Krajského úradu životného prostredia v Žiline z 5. 
decembra 2011 navrhovaná výstavba lesnej cesty nie je pre starostlivosť o predmetné 
územie NATURA 2000 potrebná ani so starostlivosťou o takéto územie nesúvisí. Aj keď 
uvedené vyjadrenie sa vzťahuje k starostlivosti o územie NATURA 2000 nemožno rozumne 
uvažovať, Že by vo vzťahu k územiu národného parku totožnému s územím NATURA 2000 
bola takáto Činnosť vyhodnotená inak, teda že je pre starostlivosť o územie národného parku 
potrebná alebo že s ňou súvisí. Podľa názoru žalobcu ak výstavba lesnej cesty nie je potrebná 
pre starostlivosť o územie národného parku nemožno ju vyhodnotiť ako súčasť ochrany 
prírody."

Z vyššieuvedených skutočností je tak preukázané, že výstavba novonavrhnutých 
lesných ciest by nepodliehala ust. § 28 ods.2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a 
krajiny v znení neskorších predpisov.



S poukazom na uvedené skutočnosti žiadame, aby sa orgán štátnej správy podaným 
dovolaním riadne zaoberal, a napadnuté rozhodnutie v súlade s uvedenými skutočnosťami 
a ust. § 57 zákona č. 71/1967 Zb. Správneho poriadku podanému odvolaniu v celom rozsahu 
vyhovel, resp. aby tak v prípade jeho odstúpenia učinil odvolací orgán.

Záverom odvolateľ poukazuje, že povinnosťou odvolacieho orgánu v zmysle § 59 je 
preskúmať napadnuté rozhodnutie v celom jeho rozsahu.

S úctou
UPS Bobrovec 

Ing. Tomáš Hrtko, predseda

Mária Táboryová - člen výboru
/

ľ

Urbárske pozemkové 
spoločenstvo BOBBOVEC

032 21 Bobrovec



DOČASNÁ ÚRADNÁ TABUĽA 

OKRESNÉHO ÚRADU

ŽILINA

umiestnená na úradnej tabuli Mestského úradu Liptovský
Mikuláš.

Upovedomenie o odvolaniach voči rozhodnutiu č. OU-ZA-OOP4-2018/001658/SCH zo dňa 4.4.2018, ktorým sa 

schvaľuje návrh programu starostlivosti o lesy a vyhlasuje kategória ochranných lesov pre lesný celok Liptovský
Mikuláš 1.

v

Písomnosť je prístupná aj na www.minv.sk v záložke - Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, verejné 

vyhlášky a informácie
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