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Číslo spisu
OU-LM-OSZP-2019/000497-086

Vybavuje

Liptovský Mikuláš
31. 12. 2019

ROZHODNUTIE
o prerušení správneho konania

Popis konania / Účastníci konania
JUDr. Juraj Lukáč – advokát, Námestie sv. Egídia 11/6, 058 01 Poprad
PRALES o. z., Odtrnovie 563, 013 22 Rosina
ŠOP SR S-TANAP, ul. Kapitána Nálepku č. 2, 059 21 Svit
Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík 310

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a
krajiny (ďalej len „OU-LM-OSZP“), ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 5 ods. 1
zákona NR SR č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a §-u 68 písm. g) zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znp.
(ďalej len „zákon o ochrane prírody“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/167 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 29 správneho poriadku

p r e r u š u j e

správne konanie vo veci žiadosti občianskeho združenia PRALES, Odtrnovie 563, 013 22 Rosina a žiadosti ŠOP
SR Správa Tatranského národného parku, P. O. Box 21, 059 41 Tatranská Štrba č.75 na pozastavenie ťažby na
pozemkoch v Bobroveckej doline, Jaloveckej doline, 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, 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, 152b1, 152b2, na ktoré bolo vydané naším úradom
rozhodnutie č. OU-LM-OSZP-2017/408-61-CEN zo dňa 26.05.2017, ktoré bolo odvolacím orgánom Okresným
úradom Žilina, odborom opravných prostriedkov, referátom starostlivosti o životné prostredie, podľa § 59 ods. 3
zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodnutím č. OU-ZA-OOP3-2019/003173/
KUZ zo dňa 6. 8. 2019 zrušené a vrátené na nové prejednanie a rozhodnutie, do doby vypracovania odborného
nezávislého znaleckého posudku ustanoveným nezávislým znalcom.

Odôvodnenie
Na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a
krajiny bolo doručené dňa 9. 8. 2019 rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov, referátu
starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina číslo OU-ZA-OOP3-2019/003173/
KUZ zo dňa 06. 08. 2018, ktorým odvolaním napadnuté rozhodnutie vydané naším úradom pod č. OU-LM-
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OSZP-2017/408-61-CEN zo dňa 26.05.2017 odvolací orgán zrušil a vrátil na nové prerokovanie a rozhodnutie.
Dňa 3. 12. 2019 bola na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy ochrany prírody a krajiny doručená zásielka č. OU-ZA-OOP3-2019/003173/KUZ z 25. 11. 2019, ktorou
odvolací orgán vrátil nášmu úradu kompletný spisový materiál tohto konania a oznámil nadobudnutie právoplatnosti
rozhodnutia OU-ZA-OOP3-2019/003173/KUZ zo dňa 06. 08. 2018. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 14. 08.
2019.
Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov v odôvodnení svojho rozhodnutia konštatuje, že: „prvostupňový
správny orgán nezistil presne a úplne skutočný stav veci tak, aby bolo jednoznačne a presvedčivo preukázané, že
dotknuté územie si vyžaduje najprísnejšiu ochranu a že iným prístupom dôjde k ohrozeniu existencie druhov rastlín
a živočíchov alebo k ich degenerácii, k narušeniu rozmnožovacích schopností alebo k zániku ich populácie v takom
rozsahu a kvalite ako to stanovuje napadnuté rozhodnutie.“
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a
krajiny sa na základe záverov a odporúčaní odvolacieho orgánu rozhodol v zmysle § 36 správneho zákona zabezpečiť
nezávislé odborné posúdenie celej veci ustanoveným znalcom.

Pokiaľ je konanie prerušené, podľa § 29 ods. 5 správneho poriadku lehoty podľa tohto zákona neplynú.

Na základe uvedených skutočností Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku sa nemožno odvolať. Toto
rozhodnutie je možné napadnúť až v odvolaní proti rozhodnutiu vo veci samej.

Rozhodnutie o prerušení konania je v súlade s § 248 písm. a) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v
znení neskorších predpisov vylúčené z preskúmania súdom.

Ing. Milota Kustrová, PhD.
poverená vedením odboru

Doručuje sa

JUDr. Juraj Lukáč, advokát
Námestie sv. Egídia
058 01 Poprad
Slovenská republika

PRALES
Odtrnovie 563
013 22 Rosina
Slovenská republika

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (OVM)
Tajovského 14440
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
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Lesoochranárske zoskupenie Vlk
Tulčík 310
082 13 Tulčík
Slovenská republika


