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Vec
Upozornenie na výskyt chráneného živočícha európskeho významu orla krikľavého v zmysle § 4 zákona 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho
pojednávania.

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Tatranského národného parku, Ul. Kapitána Nálepku č. 2, 059
21 Svit, IČO: 17 058 520 podaním, č. TANAP/779-001/2021 zo dňa 24.06.2021, na tunajší úrad dňa 28.06.2021,
ako odborná organizácia ŠPO SR na základe nálezu aktívneho hniezda orla krikľavého (Aquila pomarina), požiadala
tunajší orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny o zabezpečenie vnútornej a vonkajšej ochrannej zóny v okolí
hniezdneho stromu v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov (príloha tohto listu).

Plánovaná lesohospodárska činnosť (asanačná a úmyselná obnovná ťažba) v lesných porastoch JPRL 1124_0,
1123_2, 1123_3, 1122al, 1122a2, 1122bO, 1122cO, 1121al, 1121a2 a 1121bO v LC Tatranské Matliare v správe
obhospodarovateľa ŠL TANAP-u, je činnosťou, ktorá môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť biotopy živočíchov a
ktorá zároveň vedie k narušeniu rozmnožovacích schopností pre druhu orol krikľavý.

Na hranici porastov JPRL 1124_0 a 1123_2, LC Tatranské Matliare, na parcele KN-C 3781 v k. ú. Huncovce,
GPS: 49.137339°, 20.365503° (WGS84) sa preukázateľne nachádza aktívne hniezdo zákonom chráneného živočícha
európskeho významu orla krikľavého, Vykonávanie spomínaných lesohospodárskych činností v blízkosti hniezda je
spôsobilé zmeniť hniezdny biotop tak, že vtáky opustia hniezdnu lokalitu.

Navrhujeme preto vyhlásiť ochranné zóny okolo hniezdneho stromu (Obr. 1). Vnútornú ochrannú zónu v okruhu 100
m, v ktorej nevykonávať žiadne lesohospodárske činnosti a nezasahovať do vegetačného a pôdneho krytu celoročne.
Vonkajšiu ochrannú zónu 100 - 300 m okolo hniezda, v ktorej nevykonávať žiadne lesohospodárske činnosti od
01.04. do 31.08. kalendárneho roku.

Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa ust. § 5 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 § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, príslušným orgánom štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a podľa § 64 ods.1 písm. d)
zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a
krajiny“), ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny v prvom stupni v súlade s ust. § 68 písm. e) zákona o ochrane
prírody a krajiny rozhodnúť podľa § 4 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny o obmedzení alebo zákaze činnosti
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obhospodarovateľa ŠL Tanapu, Tatranská Lomnica 66, 059 60 Vysoké Tatry tak, aby nedochádzalo k zbytočnému
úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu biotopu chráneného živočícha európskeho významu orla krikľavého (Aquila
pomarina), v súlade s § 8 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny upozorňuje obhospodarovateľa LC na výskyt
chránených živočíchov a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“),
v znení neskorších predpisov, oznamuje začatie konania v predmetnej veci.

Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny v
súlade s § 21 ods. 1 správneho poriadku k predmetnému podaniu nariaďuje ústne pojednávanie na deň:

13. 07. 2021 o 10.00 hod.
so stretnutím účastníkov v budove Okresného úradu Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Huncovská
č.1, 060 01 Kežmarok, zasadacia miestnosť.

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky ku prejedávanej veci najneskôr pri ústnom
pojednávaní, na neskôr podané námietky a pripomienky účastníkov konania správny orgán neprihliadne.

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie žiadosti dlhší čas, predĺži úrad na jeho žiadosť
lehotu pred jej uplynutím.

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku majú účastníci konania možnosť aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli
vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Príloha:
podanie ŠOP SR
grafická príloha

Ing. Pavol Krigovský
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-KK-OSZP-2021/009553-002

Štátna ochrana prírody SR - Správa TNP Svit - Biosférická rezervácia Tatry, kp. Nálepku 2, 059 21 Svit
Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica, Tatranská Lomnica 66, 059 60 Vysoké Tatry
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