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Číslo spisu
OU-PO-OSZP1-2020/010190-011

Vybavuje

Prešov
06. 07. 2020

ROZHODNUTIE

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie (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 neskorších predpisov, podľa § 67 písm. h)
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon OPaK“) a
podľa § 83 ods.1 zákona OPaK, na základe žiadosti Slovenského horolezeckého spolku JAMES, Junácka 6, 832 80
Bratislava, v zastúpení predsedu SHS JAMES, Antona Paceka (ďalej len „žiadateľ“) zo dňa 19.12.2019, doručenej
dňa 31.12.2019 v súlade s § 81 až § 86 zákona OPaK a v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v úplnom znení zákona č. 138/2004 Z.z. (ďalej len „správny poriadok“)
povoľuje výnimku

1. zo zákazu ustanoveného podľa § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c), podľa § 15 ods. 1 písm. a) v znení
§ 14 ods. 1 písm. c) a podľa § 14 ods.1 písm. c) zákona OPaK na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka
alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce v osobitne chránených častiach prírody a krajiny
s piatym a štvrtým stupňom ochrany, a to v Národnej prírodnej rezervácii (ďalej len „NPR“) Humenský Sokol v
lokalite Podskalka, k.ú. Ptičie, okres Humenné a v prírodnej rezervácii (ďalej len „PR“) Zámutovské skaly v lokalite
Jaseňovský hrebeň a v lokalite Čulkov, k.ú. Rudlov a k.ú. Zámutov, okres Vranov nad Topľou a v ochrannom pásme
PR Zámutovské skaly s tretím stupňom ochrany.
2. zo zákazu ustanoveného podľa § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. d) zákona OPaK na vykonávanie
horolezeckého výstupu za hranicami zastavaného územia obce v osobitne chránených častiach prírody a krajiny s
piatym stupňom ochrany, a to v NPR Humenský Sokol v lokalite Podskalka, k.ú. Ptičie a v PR Zámutovské skaly v
lokalite Jaseňovský hrebeň, k.ú. Rudlov a v lokalite Čulkov , k.ú. Rudlov a Zámutov.

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 82 ods. 12 zákona OPaK určuje žiadateľovi
bližšie podmienky vykonania činnosti zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny:
1. Činnosti povolené výnimkami môžu vykonávať členovia SHS JAMES a zahraniční horolezci organizovaní v
horolezeckej organizácii, ktorí sa pri kontrole preukážu platným členským preukazom.
2. Horolezecká činnosť bude realizovaná na existujúcich lezeckých stenách, a to na 29 lezeckých cestách v NPR
Humenský Sokol v lokalite Podskalka, na 111 lezeckých cestách v PR Zámutovské skaly v lokalite Zámutovské
skaly a na 91 lezeckých cestách v PR Zámutovské skaly v lokalite Čulkov.
3. Pri prípadnej potrebe výmeny istiacich bodov ciest lezenia žiadateľ nebude pridávať ďalšie nové nity a ani iné
kotviace prvky.
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4. Pri prípadnom preisťovaní ciest lezenia žiadateľ použije nerezové postupové expanzívne skoby a zlaňovacie
expanzívne skoby, alebo nerezové lepené nity.
5. Zlaňovacie body budú umiestnené len do takej výšky skaly, aby sa lezec nedostal do styku s vegetačným krytom,
ktorý môže byť na vrchole skaly alebo na skalných policiach v skale.
6. Povolenie výnimky na pohyb v ochrannom pásme chráneného územia PR Zámutovské skaly a NPR Humenský
Sokol a v chránenom území PR Zámutovské skaly sa vzťahuje len na pohyb súvisiaci s prístupom k lokalitám
lezeckých ciest v lokalitách Čulkov a Podskalka.
7. K jednotlivým lezeckým cestám bude využívaný ten istý prístupový chodník. V ochrannom pásme prírodnej
rezervácie a v prírodnej rezervácii, kde nie je vytvorený žiadny prístupový chodník, na prístup k lezeckým cestám
bude využívaná najkratšia a najschodnejšia spojnica medzi lezeckými cestami a turistickým značkovým chodníkom
alebo lesnou cestou.

Iné právne predpisy a ostatné ustanovenia zákona ostávajú vydaním tohto rozhodnutia nedotknuté. Okresný úrad
Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie nezodpovedá za prípadný neoprávnený alebo nepovolený zásah do
majetku a práv iných osôb, spôsobený žiadateľom pri výkone tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie platí do 31.12.2023.

Odôvodnenie
Okresnému úradu v sídle kraja bola dňa 31.12.2019 doručená žiadosť žiadateľa zo dňa 19.12.2019. Žiadateľ požiadal
o vydanie rozhodnutia v súvislosti s vykonávaním horolezeckej športovej činnosti v PR Zámutovské skaly a v NPR
Humenský Sokol.
Keďže žiadateľ nedoručil v prílohe svojej žiadosti správny poplatok, okresný úrad v sídle kraja, ako príslušný
správny orgán na vyberanie správnych poplatkov na úseku ochrany prírody a krajiny vyzval žiadateľa listom č. OU-
PO-OSZP1-2020/010190-003 zo dňa 09.01.2020 podľa § 8 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov, aby sadzbu podľa položky 161 sadzobníka vo výške 100 € zaplatil v zákonom stanovenej
lehote. Žiadateľ dňa 13.01.2020 zaplatil správny poplatok 100 € bankovým prevodom na účet Ministerstva vnútra
SR.
Podľa § 82 ods. 7 zákona OPaK je orgán ochrany prírody povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu
o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto
zákonom, a to najneskôr do troch pracovných dní odo dňa začatia konania.
Okresný úrad v sídle kraja dňa 08.01.2020 zverejnil informáciu podľa § 82 ods. 7 zákona OPaK na internetovej
stránke okresného úradu v sídle kraja o začatí správneho konania vo veci povolenia výnimiek v súvislosti s
vykonávaním horolezeckej športovej činnosti v PR Zámutovské skaly a v NPR Humenský Sokol.
Podľa § 82 ods. 3 tretej vety zákona OPaK je účastníkom konania aj združenie s právnou subjektivitou, ktorého
predmetom činnosti najmenej jeden rok je ochrana prírody a krajiny, a ktoré potvrdilo svoj záujem byť účastníkom v
začatom správnom konaní, najneskôr do piatich pracovných dní od zverejnenia informácie orgánom ochrany prírody
a krajiny na internetovej stránke a zároveň spĺňajú ďalšie podmienky určené zákonom OPaK.
V zákonom stanovenej lehote listom zo dňa 13.01.2020 svoj záujem byť účastníkom konania potvrdilo združenie s
právnou subjektivitou - Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 310, 082 13 Tulčík.
Okresný úrad v sídle kraja v súlade s § 65a ods. 2 písm. zc) zákona OPaK požiadal listom č.: OÚ-PO-
OSZP1-2020/010190-004 zo dňa 09.01.2020 odbornú organizáciu ochrany prírody a krajiny - Štátnu ochranu prírody
SR, Správu CHKO Východné Karpaty, Duchnovičova č. 535, 068 01 Medzilaborce (ďalej len „Správa CHKO
Východné Karpaty“) a Štátnu ochranu prírody SR, Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove, Hlavná č. 93, 080
01 Prešov (ďalej len „ŠOP SR, RCOP Prešov“) o vypracovanie podkladov pre rozhodovaciu činnosť v predmetnej
veci.
Okresný úrad v sídle kraja obdržal dňa 16.01.2020 od Správy CHKO Východné Karpaty vypracované podklady
zhrnuté v odbornom stanovisku č.: CHKO VK 13_001/20 zo dňa 13.01.2020 a dňa 10.03.2020 od ŠOP SR, RCOP
Prešov odborné stanovisko č.j. RCOP PO/27-001/2020 zo dňa 27.02.2020.
Správa CHKO Východné Karpaty vo svojom stanovisku okrem iného uviedla, že odporúča povoliť výnimky pre
vykonávanie horolezeckej športovej činnosti v NPR Humenský Sokol.
ŠOP SR, RCOP Prešov vo svojom stanovisku okrem iného uviedla, že vykonávanie horolezeckej činnosti a
skalolezectva v PR Zámutovské skaly odporúča povoliť za dodržania určitých podmienok.
Okresný úrad v sídle kraja v súlade s § 65a ods. 2 písm. zc) zákona OPaK po obdržaní odborných stanovísk požiadal
listom č.: OÚ-PO-OSZP1-2020/010190-008 zo dňa 30.03.2020 odbornú organizáciu ochrany prírody a krajiny o
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doplnenie odborných stanovísk. Okresný úrad v sídle kraja obdržal dňa 18.05.2020 doplnené stanovisko č. CHKO
VK/13-003/2020 zo dňa 13.05.2020.
K problematike možného vplyvu navrhovanej činnosti na predmety ochrany lokalít Natura 2000 vypracovala
odborná organizácia ochrany prírody (Správa CHKO Východné Karpaty) zhodnotenie tohto vplyvu a na jeho
základe (v stanovisku zo dňa 13.05.2020) konštatovala, že navrhovaná činnosť – vykonávanie horolezeckej športovej
činnosti nebude mať významný vplyv na predmet ochrany a integritu dotknutých lokalít NATURA 2000. Pri
predmetnej činnosti dôjde len k minimálnemu zošľapávaniu biotopu európskeho významu Karbonátové skalné steny
a svahy so štrbinovou vegetáciou (kód NATURA 8210). Z tohto dôvodu okresný úrad v sídle kraja má za to, že
navrhovaná činnosť je činnosťou, ktorá nebude mať významný vplyv na predmet a integritu dotknutých lokalít
NATURA 2000.
Podmienky, ktoré boli relevantné k predmetu konania, určené v stanoviskách Správy CHKO Východné Karpaty,
ŠOP SR, RCOP Prešov a ŠOP SR Banská Bystrica, okresný úrad v sídle kraja zohľadnil vo výroku rozhodnutia pri
určovaní podmienok vykonávania povoľovanej činnosti.
Okresný úrad v sídle kraja listom OÚ-PO-OSZP1-2020/010190-010 zo dňa 03.06.2020 v zmysle § 33 ods. 2
správneho poriadku oboznámil účastníkov konania s podkladmi rozhodnutia a dal im možnosť sa k nim vyjadriť.
Žiadateľ a účastník konania - Lesoochranárske zoskupenie VLK nezaslali v stanovenom termíne žiadne pripomienky
k podkladom rozhodnutia, čo okresný úrad v sídle kraja považuje za to, že účastníci konania súhlasia s podkladmi
rozhodnutia.

Okresný úrad v sídle kraja zo zhromaždených podkladov zistil nasledovné:
Žiadateľ plánuje vykonávať horolezeckú športovú činnosťv území s piatym stupňom ochrany, a to v NPR Humenský
Sokol v lokalite Podskalka, k.ú. Ptičie a v PR Zámutovské skaly v lokalite Jaseňovský hrebeň, k.ú. Rudlov a v
lokalite Čulkov , k.ú. Rudlov a Zámutov. Pre prístup k lokalitám lezeckých ciest je potrebný prístup i cez ochranné
pásmo oboch rezervácií, kde platí 3. stupeň územnej ochrany. Lokalita v NPR Humenský Sokol je súčasťou územia
európskeho významu SKUEV0050 Humenský Sokol a zároveň je súčasťou Chráneného vtáčieho územia Vihorlatské
vrchy. Lokalita v PR Zámutovské skaly je súčasťou Chráneného vtáčieho územia Slanské vrchy a územia európskeho
významu SKUEV0932 Šimonka.

PR Zámutovské skaly bola vyhlásená Úpravou Ministerstva kultúry SSR č. 5881/1980-32 zo dňa 29.8.1980
za účelom ochrany bralných foriem reliéfu, reliktných teplomilných rastlinných spoločenstiev a spoločenstiev
sutinových javorín. Výskyt teplomilných spoločenstiev je viazaný na skalné útvary, najmä na ich vrcholové časti. Z
významných hniezdičov bola v chránenom území zistená prítomnosť (pobytové znaky alebo priame pozorovania)
výra skalného, ďatľa čierneho, muchárika červenohrdlého a ďubníka trojprstého (podľa podkladov zaslaných z
RCOP Prešov). V území sa tiež vyskytuje jašterica múrová na viac či menej oslňovaných skalných stanovištiach
(úpätia skalných stien a veží, skalné osypy a zrútenia). Na území PR Zámutovské skaly v súčasnosti platí piaty
stupeň územnej ochrany.
NPR Humenský Sokol bola vyhlásená Úpravou Ministerstva kultúry SSR č. 5883/1980-32 z 29.8.1980 na ochranu
zachovalých ukážok skalných, trávnatých a lesných rastlinných spoločenstiev s dubom plstnatým na vedecko -
výskumné a náučné ciele. V súčasnosti v dotknutom území v NPR Humenský Sokol, ktoré je zároveň i územím
SKUEV 0050 platí piaty stupeň územnej ochrany (Výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1).
Predmetom ochrany SKUEV0050 Humenský Sokol sú biotopy európskeho významu javorovo-bukové horské lesy
(kód SK Ls 5.3, kód NATURA 9140), bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (kód SK 5.1, kód NATURA 9130),
vápnomilné bukové lesy (kód SK: Ls 5.4, kód NATURA: 9150), nesprístupené jaskynné útvary (kód SK:SK8, kód
NATURA: 8310) a karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou (kód SK: Sk1, kód NATURA: 8210).
Predmetom ochrany SKUEV0932 Šimonka sú biotopy európskeho významu subpanónske tavinnobylinné porasty
(kód SK Tr2, kód NATURA *6240), Nížinné a podhorské kosné lúky (kód SK Lk1, kód NATURA 6510), Silikátové
skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (kód SK Sk2, kód NATURA 8220), Pionierske spoločenstvá plytkých
silikátových pôd (kód SK Pi4, kód NATURA 8230), Kyslomilné bukové lesy (kód SK Ls5.2, kód NATURA 9110),
Javorovo-bukové horské lesy (kód SK Ls 5.3, kód NATURA 9140), Lipovo-javorové sutinové lesy (kód SK Ls4,
kód NATURA *9180), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (kód SK Ls1.1, kód NATURA *91E0), Bukové a
jedľové kvetnaté lesy (kód SK 5.1, kód NATURA 9130)
CHVÚ Vihorlatské vrchy bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 195/2010 Z.z.. Účelom vyhlásenia je zabezpečenie
priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov hadiara
krátkoprstého, sovy dlhochvostej, výrika lesného, orla krikľavého, jariabka hôrneho, výra skalného, lelka lesného,
bociana čierneho, chriašteľa poľného, ďatľa bielochrbtého, ďatľa prostredného, ďatľa čierneho, muchárika
bielokrkého, muchárika červenohrdlého, krutihlava hnedého, strakoša červenochrbtého, škovránka stromového,



4 / 5

včelára lesného, žlny sivej, penice jarabej, prepelice poľnej, muchára sivého, žltochvosta lesného, pŕhľaviara
čiernohlavého a hrdličky poľnej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
CHVÚ Slanské vrchy bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR č.193/2010 Z.z.. Účelom vyhlásenia je zabezpečenie
priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov orla
kráľovského, výra skalného, bociana čierneho, orla krikľavého, včelára lesného, ďatľa bielochrbtého, ďatľa
prostredného, sovy dlhochvostej, penice jarabej, muchárika červenohrdlého, muchárika bielokrkého, strakoša
červenochrbtého, orla skalného, lelka lesného, škovránka stromového, jariabka hôrneho, prepelice poľnej,
žltochvosta lesného, krutihlava hnedého, muchára sivého, hrdličky poľnej, pŕhľaviara čiernohlavého, chriašteľa
poľného, žlny sivej a ďatľa čierneho a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

Právny predchodca okresného úradu v sídle kraja t.j. Krajský úrad životného prostredia v Prešove v roku 2007
povolil vykonávanie horolezeckej činnosti pre žiadateľa rozhodnutím č.1/2007/00838-018 z 12.11.2007, následne
Krajský úrad životného prostredia v Prešove rozhodnutím č.j. 2012/262-3442 zo dňa 24.04.2012 umožnil žiadateľovi
vykonávať športovú činnosť v NPR Humenský Sokol a v PR Zámutovské skaly a Okresný úrad Prešov, odbor
starostlivosti o životné rozhodnutie povolil výnimku rozhodnutím č. OU-PO-OSZP1-2017/002033-014 zo dňa
04.04.2017 na vykonávanie horolezeckého výstupu. Toto rozhodnutie platilo do 30.09.2019.

Okresný úrad v sídle kraja zhodnotil podklady jednotlivo a vo vzájomnej súvislosti a dospel k tejto správnej úvahe:

Podľa § 67 písm. i) zákona OPaK okresný úrad v sídle kraja môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku zo
zakázaných činností v územiach s piatym až tretím stupňom územnej ochrany.
Podľa § 28 ods. 6 zákona OPaK každý, kto obstaráva alebo zamýšľa uskutočniť plán alebo projekt podľa odseku
5 (t.j. môže mať pravdepodobne samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom na územie Natura
2000 významný vplyv), je povinný predložiť návrh plánu alebo projektu na posúdenie orgánu ochrany prírody; návrh
plánu alebo projektu možno predložiť spolu so žiadosťou o vydanie rozhodnutia alebo záväzného stanoviska, ak sa
ich vydanie k návrhu plánu alebo projektu podľa tohto zákona vyžaduje.
Zhodnotenie možných vplyvov tejto činnosti /vykonávanie horolezeckej športovej činnosti/ na obe lokality
NATURA 2000 bolo súčasťou odborného stanoviska Správy CHKO Východné Karpaty zo dňa 13.01.2020 a jeho
dodatku zo dňa 13.05.2020. Predmetom ochrany CHVÚ Vihorlatské vrchy sú biotopy druhov vtákov európskeho
významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov, ktorých zoznam ako i zoznam činností, ktoré môžu mať negatívny
vplyv na predmet ochrany CHVÚ, sú uvedené vo vyhláške MŽP SR č. 195/2010 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené
vtáčie územie Vihorlatské vrchy. Odborná organizácia ochrany prírody konštatovala, že navrhovaná činnosť
nebude mať významný vplyv na CHVÚ Laborecká vrchovina z dôvodu, že dôjde len k miernemu vyrušovaniu
druhov živočíchov /avifauny/ počas vykonávania horolezeckého výstupu a bude dochádzať len k minimálnemu
zošľapávaniu druhov v biotopoch, ktoré sú charakteristické pre SKUEV Humenský Sokol.
Okresný úrad v sídle kraja v tomto konaní o povolení výnimky na vykonávanie horolezeckej športovej činnosti
vychádzal i z výsledkov zhodnotenia vplyvov predmetnej činnosti na predmet ochrany CHVÚ Vihorlatské vrchy,
CHVÚ Slanské vrchy, SKUEV Šimonka a SKUEV Humenský Sokol vykonaného odbornou organizáciou ochrany
prírody a krajiny, z ktorého vyplynulo, že predmetná činnosť – vykonávanie horolezeckej športovej činnosti nie je
činnosťou, ktorá by mohla mať významný vplyv na predmet a integritu dotknutých lokalít Natura 2000. Okresný
úrad v sídle kraja sa s výsledkami tohto zhodnotenia stotožňuje. Na základe uvedeného môže/mohol okresný úrad
v sídle kraja odsúhlasiť realizáciu predmetnej činnosti, a to vydaním rozhodnutia – povolením výnimky podľa § 16
ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. d) zákona OPaK na vykonávanie horolezeckého výstupu v chránených
územiach.
Okresný úrad v sídle kraja pri svojom rozhodovaní o povolení výnimky na vykonávanie horolezeckého výstupu
a pohybu mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia
obce vychádzal zo zhromaždených podkladov, okrem iných najmä z odborných stanovísk Správy CHKO Východné
Karpaty, RCOP Prešov a ŠOP SR Banská Bystrica. Za účelom minimalizácie možných vplyvov predmetnej činnosti
(nie významných vplyvov) na prírodné prostredie dotknutej časti územia, okresný úrad určil v súlade s § 82 ods.
12 zákona OPaK vo výroku rozhodnutia bližšie podmienky pre realizáciu predmetného vykonávania horolezeckého
výstupu, pričom primerane využil podmienky špecifikované Správou CHKO Východné Karpaty a RCOP Prešov v
ich odborných stanoviskách. Okresný úrad v sídle kraja má za to, že určenými podmienkami uvedenými vo výroku
rozhodnutia regulujúcimi vykonávanie horolezeckej športovej činnosti v PR Zámutovské skaly a v NPR Humenský
Sokol sa zabezpečí ochrana záujmov ochrany prírody a krajiny v súlade so zákonom OPaK.
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Okresný úrad v sídle kraja vo výroku rozhodnutia v súlade s § 82 ods. 12 zákona OPaK určil také podmienky
vykonávania činnosti, aby neprichádzalo k poškodzovaniu predmetu ochrany dotknutých chránených území a aby
poškodenie chráneného územia bolo minimalizované. Okresný úrad v sídle kraja v podmienkach rozhodnutia,
okrem iného určil pre umiestňovanie zlaňovacích bodov pri preisťovaní ciest lezenia podmienku umiestnenie týchto
bodov tak, aby sa lezec nedostal do styku s vegetačným krytom a neprišlo tak k jeho poškodeniu. To znamená, že
umiestnenie bodov môže byť vykonané tak, aby nebolo možné vyliezť až na vrch skaly a v prípade, že sa priamo v
stene nachádza vegetácia na skalných policiach, umiestni sa zlaňovací bod pod najspodnejšiu z nich.
Navrhovaná činnosť – vykonávanie horolezeckej športovej činnosti v PR Zámutovské skaly a v NPR Humenský
Sokol je vykonávaná dlhodobejšie už od roku 2007. Za obdobie predchádzajúcich vydaných rozhodnutí nebol zistený
negatívny vplyv na stav chránených území vplyvom horolezeckej činnosti.

Žiadateľom navrhovaná činnosť, pri dodržiavaní podmienok tohto rozhodnutia nebude v rozpore so záujmami
a predmetom ochrany prírody a krajiny v predmetnom území, a preto okresný úrad v sídle kraja má za to, že
plánovaná činnosť je v uvedenom rozsahu odôvodnený prípad na povolenie požadovaných výnimiek zo zákazov na
vykonávanie horolezeckej športovej činnosti.
Okresný úrad v sídle kraja upozornil vo výrokovej časti tohto rozhodnutia žiadateľa, že povolením výnimky ostávajú
nedotknuté osobitné predpisy (napr. povolením výnimky nie sú dotknuté práva vlastníka pozemku, ďalej nie sú
dotknuté zákazy podľa § 31 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov a pod.) a taktiež
nenahrádza ostatné rozhodnutia, ktoré orgán ochrany prírody a krajiny vydáva podľa zákona OPaK.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti okresný úrad v sídle kraja 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 v lehote do 15
dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. mieru
3, 081 92 Prešov.
Toto rozhodnutie je podľa § 177 a násl. zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po
vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí jeho právoplatnosti.

PaedDr. Miroslav Benko, MBA
vedúci odboru

Doručuje sa

Slovenský horolezecký spolok JAMES
Junácka 6
832 80 Bratislava
Slovenská republika

Lesoochranárske zoskupenie Vlk
Tulčík 310
082 13 Tulčík
Slovenská republika


