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Rozhodnutie
Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“, resp. „správny orgán“), ako príslušný orgán štátnej
správy ochrany prírody a krajiny podľa § 9 ods. (3) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 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, §
64 ods. (1) písm. c), § 67 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“) a § 83 ods. (1) v spojení s § 68 písm. c) zákona, v súlade s ustanoveniami § 46 a § 47 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na
základe žiadosti Klubu bratislavských turistov, so sídlom Záborského 33, 831 03 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“),
doručenej dňa 27. 08. 2021,
Výrok
vydáva súhlas
podľa § 13 ods. (2) písm. k) zákona na organizovanie verejných turistických podujatí za hranicami zastavaného
územia obce alebo mimo športových a rekreačných areálov na to určených, uvedených v turistickom kalendári
„Oblastný turistický kalendár Malé Karpaty a okolie rok 2021“ (príloha č. 1) v Chránenej krajinnej oblasti (ďalej
len „CHKO“) Malé Karpaty a v chránených územiach v druhom stupni ochrany v Bratislavskom, Trnavskom a
Trenčianskom kraji,
povoľuje výnimku
zo zakázanej činnosti v zmysle § 16 ods. (1) písm. a) v spojení s § 15 ods. (1) písm. a) v znení § 14 ods. (1) písm.
e) zákona na organizovanie verejných turistických podujatí, uvedených v turistickom kalendári „Oblastný turistický
kalendár Malé Karpaty a okolie rok 2021“ (príloha č. 1) v chránených územiach s tretím, štvrtým a piatym stupňom
územnej ochrany v Bratislavskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji, po vyznačených turistických chodníkoch,
nepovoľuje výnimku
zo zakázanej činnosti v zmysle § 16 ods. (1) písm. a) v spojení s § 15 ods. (1) písm. a) v znení § 14 ods. (1) písm.
c) zákona na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného
územia obce, v chránených územiach s tretím, štvrtým a piatym stupňom územnej ochrany v Bratislavskom,
Trnavskom a Trenčianskom kraji.
Podmienky rozhodnutia v zmysle § 82 ods. (12) zákona:

1. Pri realizácii predmetných podujatí bude organizátor rešpektovať všeobecné podmienky ochrany prírody
ustanovené v § 4 ods. (1) zákona, podľa ktorého: „Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť
alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému
úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.“
2. Počas turistických podujatí zabezpečiť čo najmenšiu hlučnosť v celom území.
3. Po ukončení podujatia je potrebné vždy vyčistiť priestory trasy podujatia od prípadných odpadkov.
4. Organizátor písomne oznámi plánované podujatie najneskôr 3 dni pred jeho uskutočnením na Správu CHKO Malé
Karpaty (e-mail: viktor.prachar@sopsr.sk, prípadne viliam.vongrej@sopsr.sk).
Platnosť tohto rozhodnutia sa stanovuje na dobu určitú, a to do 31. 12. 2023.
V prípade dôvodov uvedených v § 89 zákona môže okresný úrad v sídle kraja na návrh účastníkov konania alebo
z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť, zrušiť alebo predĺžiť.
Osobitné predpisy ako aj ostatné ustanovenia zákona ostávajú vydaním tohto rozhodnutia nedotknuté.
Odôvodnenie
Žiadateľ požiadal okresný úrad v sídle kraja listom zo dňa 27. 08. 2021, doručeným dňa 27. 08. 2021, o (cit.):
„súhlas s organizovaním turistických podujatí (pochodov) v chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Žiadame o
súhlas na pochody uvedené v turistickom kalendári „Oblastný turistický kalendár Malé Karpaty a okolie 2021“,
ktoré sa každoročne opakujú v približne rovnakom období, pričom charakter a povaha zostávajú zachované.
Zároveň Vás žiadame, pri niektorých podujatiach v kalendári, o udelenie výnimky na pohyb mimo značkovaných
turistických trás.“ Pri turistických pochodoch sa turisti pohybujú po turistických trasách v skupinkách po troch až
šiestich účastníkov. Podujatia sú organizované pre členov Klubu slovenských turistov, členov ďalších turistických
organizácií a aj pre neorganizovaných turistov. Žiadateľ žiada o povolenie výnimky na obdobie rokov 2022 až 2026.
Navrhovaná činnosť je lokalizovaná v Bratislavskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji. Z hľadiska ochrany prírody
a krajiny sú trasy predmetných podujatí lokalizované v priestore CHKO Malé Karpaty, kde podľa zákona platí druhý
stupeň územnej ochrany. Niektoré trasy prechádzajú aj cez maloplošné chránené územia s tretím, štvrtým a piatym
stupňom ochrany.
Správny poplatok podľa položky 160 a 161 sadzobníka správnych poplatkov k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov v sume 100,- € bol uhradený dňa 31. 08. 2021.
V súlade s § 82 ods. (7) zákona zverejnil okresný úrad v sídle kraja začatie správneho konania dňa 31. 08. 2021 na
webovom portáli Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na úradnej tabuli Okresného úradu Bratislava (https://
www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=1&sekcia=uradna-tabula#popis).
Záujem o účasť v správnom konaní v zákonom stanovenej lehote potvrdilo v zmysle § 82 ods. (3) zákona Občianske
združenie NUFIA, so sídlom Bankov č. 4089, P.O. Box N-24, 040 21 Košice (ďalej len „OZ NUFIA“).
Správny orgán požiadal listom č. OU-BA-OSZP1-2021/113832-003 zo dňa 02. 09. 2021 Okresný úrad Trnava
a Okresný úrad Trenčín o uzavretie dohody o miestnej príslušnosti, vzhľadom k tomu, že predmetná činnosť sa
bude vykonávať na území Bratislavského, Trnavského a Trenčianskeho kraja. Okresný úrad Trnava a Okresný úrad
Trenčín vyjadrili listami č. OU-TT-OSZP1-2021/025715 zo dňa 06. 09. 2021 a OU-TN-OSZP1-2021/027149 zo
dňa 03. 09. 2021 súhlas s navrhovanou dohodou a zároveň žiadajú doručiť na vedomie rozhodnutie po nadobudnutí
právoplatnosti.
Okresný úrad v sídle kraja požiadal v zmysle § 65 ods. (2) písm. zc) zákona, listom č. OU-BAOSZP1-2021/11383-002 zo dňa 02. 09. 2021, Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky, so sídlom Tajovského
28B, 974 01 Banská Bystrica, ako odbornú organizáciu ochrany prírody a krajiny, o stanovisko k predmetnej žiadosti.
K žiadosti zaujala odborné stanovisko územne a kompetenčne príslušná Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,
Správa Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, so sídlom Štúrova 115, 900 01 Modra (ďalej len „Správa CHKO
Malé Karpaty“), listom č. CHKOMK/644-002/2021 zo dňa 13. 10. 2021, v ktorom konštatuje nasledovné skutočnosti
(cit):
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„Identifikácia územia a charakter činnosti: Žiadosť sa týka turistických akcií lokalizovaných prakticky v celom
území CHKO Malé Karpaty od Bratislavy po Nové Mesto nad Váhom. Ide prevažne o pešiu turistiku, v zimných
mesiacoch sa predpokladá pri viacerých akciách aj pohyb účastníkov na bežkách.
Hodnotenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny: V CHKO Malé Karpaty platí podľa zákona druhý stupeň územnej
ochrany.
Osobitne spomínané akcie (trasy), pre ktoré sú žiadané výnimky z územnej ochrany – organizovanie verejných
turistických podujatí a pohyb mimo TZT v treťom a vyššom stupni územnej ochrany (maloplošné chránené územia
v rámci územia CHKO, ďalej len „maloplošné CHÚ“), (termíny v r. 2021):
1) Zimný výstup na Klenovú – termín 30. január. Štart z ľubovoľného miesta (predpoklad z okolitých obcí), stretnutie
na lokalite Klenová, odtiaľ po červenej TZT na lokalitu Brezová – Dvoly. Z maloplošných CHÚ sa v regióne
nachádzajú: PR Slopy (piaty stupeň územnej ochrany), PP Vyvieračka pod Bachárkou (štvrtý a piaty stupeň územnej
ochrany), PR pod Holým vrchom (štvrtý stupeň územnej ochrany), PR Lančársky Dubník (štvrtý stupeň územnej
ochrany), PR Chríb (štvrtý stupeň územnej ochrany), PR Orlie skaly (štvrtý stupeň územnej ochrany), PP Malá Pec
(štvrtý stupeň územnej ochrany), PR Ševcova skala (štvrtý stupeň územnej ochrany).
2) Výstup na vrch Okrúhla – termín 20. február. Štart z Naháča, Dechtíc, Dobrej vody; stretnutie na vrchu Okrúhla.
Potenciálne trasy môžu viesť cez alebo krajom maloplošných CHÚ Katarína (štvrtý stupeň územnej ochrany) alebo
PP Ľahký kameň (piaty stupeň územnej ochrany).
3) Malokarpatský cik-cak – termín 10. apríl. Štart Bratislava, cez Dračí hrádok, Košarisko, Medvedie údolie,
Šenkárka, Žilová, Pezinská Baba, odtiaľ späť na Biely kríž, Bratislava – Rača. V danej trase podľa popisu žiadateľa
nie je predpoklad prechodu cez miestne maloplošné CHÚ. V blízkosti trasy sa nachádzajú maloplošné CHÚ:
PR Strmina (piaty stupeň územnej ochrany), PR Pod Pajštúnom (piaty stupeň územnej ochrany), PP Limbašská
vyvieračka (piaty stupeň územnej ochrany), PR Zlatá studnička (piaty stupeň územnej ochrany), PR Nad Šenkárkou
(piaty stupeň územnej ochrany), PR Jurské jazero (štvrtý stupeň územnej ochrany).
4) PBÚ – termín 9. október. Štart z ľubovoľného miesta, prechod cez Čermákovu lúku (k. ú. Modra) v čase
medzi 12:00 – 17:00, cieľ ľubovoľný. Okrem PP Tisové skaly (piaty stupeň územnej ochrany) sa v blízkom okolí
nenachádzajú žiadne maloplošné CHÚ, vzhľadom na koncipovanie akcie je nemožné predpokladať východzie
miesta a trasy účastníkov.
5) Hviezdicový výstup na najvyšší bod Bratislavy – termín 9. október. Štart z ľubovoľného miesta, stretnutie o 13:00
na vrchole Devínskej Kobyly (k. ú. Bratislava - Devín), cieľ ľubovoľný. V blízkosti sa nachádza NPR Devínska
Kobyla (štvrtý stupeň územnej ochrany) a PR Fialková dolina (piaty stupeň územnej ochrany).
Návrh riešenia a odôvodnenie: K organizovaniu verejných turistických podujatí v území s druhým stupňom ochrany
nemáme významnejšie výhrady a odporúčame udeliť súhlas v zmysle § 13 ods. 2 písm. k). Pre možnosť konania
akcií, pri ktorých sa účastníci budú pohybovať na TZT aj vo vyšších stupňoch územnej ochrany, odporúčame povoliť
výnimku zo zakázaných činností podľa § 14 ods. 1 písm. e), § 15 ods. 1 písm. a) v zmysle § 14 ods. 1 písm. e) a §
16 ods. 1 písm. a) v zmysle § 14 ods. 1 písm. e) zákona. Súhlas a výnimku odporúčame udeliť na obdobie dvoch
rokov, teda do konca roka 2023.
Povolenie výnimky v zmysle § 14 ods. 1 písm. c), § 15 ods. 1 písm. a) v zmysle § 14 ods. 1 písm. c) a § 16 ods. 1
písm. a) v zmysle § 14 ods. 1 písm. c) zákona, t.j. na pohyb účastníkov mimo TZT v treťom až piatom stupni územnej
ochrany v prípadoch uvádzaných žiadateľom nepovažujeme za odôvodnené. Vo všetkých prípadoch sa účastníci
môžu pohybovať k cieľu cesty mimo maloplošných CHÚ bez toho, aby ich to výraznejšie obmedzovalo. V tomto
zmysle neodporúčame predmetnú výnimku povoliť.“
Správny orgán upovedomil účastníkov konania listom č. OU-BA-OSZP1-2021/113832-007 zo dňa 26. 10.
2021 o začatí správneho konania č. OU-BA-OSZP1-2021/113832/FOA a zároveň upustil od nariadenia ústneho
pojednávania v danej veci.
V zmysle § 33 ods. (2) správneho poriadku účastníci konania (žiadateľ a OZ NUFIA) boli oboznámení s
podkladmi rozhodnutia prostredníctvom listu č. OU-BA-OSZP1-2021/113832-008 zo dňa 26. 10. 2021. Na
doručenie prípadných námietok k podkladom rozhodnutia určil správny orgán účastníkom konania v zmysle § 27
ods. (1) a (2) správneho poriadku primeranú lehotu na vyjadrenie, a to 5 pracovných dní.
Účastníci konania sa k podkladom rozhodnutia v rámci stanovenej lehoty nevyjadrili.
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Okresný úrad v sídle kraja na základe uvedených skutočností, najmä na podklade odborného stanoviska Správy
CHKO Malé Karpaty, po uskutočnení správneho konania a s ohľadom na záujmy ochrany prírody a krajiny chránené
zákonom rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní odo dňa
jeho doručenia prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja na adrese Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. Toto
rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych prípustných opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.
Príloha:
1. Oblastný turistický kalendár Malé Karpaty a okolie rok 2021
Ing. Branislav Gireth
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10010

Doručuje sa
Klub bratislavských turistov, Záborského 33, 831 03 Bratislava, Slovenská republika
NUFIA, Bankov 4089, 040 01 Košice, Slovenská republika
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