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Okresný úrad Liptovs\ý lt4ikuláš odbor starostiivosti o životné prostredie. úsek štátrej správy
ochíany prír,ody a krajiny, ako príslušný orgán štátnej správy- ochrany pdro§, a krajiny podťa § 5
ods. 1 zékana ě.525ftOa3 Z, z. a štátnej správe starostlivosti o žvotné prostredie a o anene a
doplnení niektorých zákonov v znení ncskorších predpisov a §-u 68 písm- e'i zíkonaó.543l20a2
Z.z. a ochrane pdrorty a krajiny v zrrení rreskoršíeh predpisov (ďalej len ."zákon"), fia základ,e
oanámenia Slovenského yodohospodárskeho podnika š.p-, OZ Piešt'any, Nábx," §vana
Krasku 31834, 921 80 Piešt'any rČO :r V22 B47 zo dňa O6.t2.2a§ o v.ýrube brehových
porastov na vodný-ch tokoch v strrrál,e žiadarďu sprfuny orgrán v zmysle § 47 ods. 4 písnr. e) a §
47 ads.T písn. a) ziú<oaa

_.{: !'C -ii .! e

,A} prre toky Vá§a, §{yhiaau N§irvničná voeXau Važee§ potoin, ffiůe§y \záh, Pn"osečiamka, }*e§áu

§4Byms§<5ú ptltok, Simrečiami<a, aracřnádz*júee sa v }coxa*petemčraorrl úzermí Tatr*ns}<óko
;rrárodmóho pax"}<tl:

1 . výrub;l uskutočniť tninro vegetačrrého obdobia (od 1 ,10, do 31 .3,) do 3 1 .1 2 2a22
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pg ;-i l, c b r: ej š ie p ttt nticnky ru s &<u točmem ia v}nu hu
ria ti,chto vodnÝelr tokclch nasledovne:

T'ok ]I{at. úuemie R.iečnv 1,1iřonleÉer §trzna r od, tcku
Váh L. i{ráclolr, .Podtureii, Ulrorská Ves.

i-ipt. Ján, Beriadiková, Oicoiičné
650,500-366,600 | obojstranne

cierrry váh Výcřnodn"tá ! 8,50s - i7.200 :
- a,-' air-ar:)ílP

I{ybica F:Iytre f;.til-tt-l - '.il 
r-] i]]Cl Stiaalllle

BociaŇa l{, Lebota, L"Forúbk_a^ Malužirla.
]dižná Boca, Vyšná Boca

!.r-,l-t,,,- _].:: _ obojstranne

Mlyničriá r,oda Yaž_ec . ._'i ].l l

Važecký potok Važec . _]',l-i - 
-.l:ji'i,_-) obc.jstranne

tsiely Válr Východnri Yažec - -r.:_ri'li_l 
- ii.Oil0 obojstranne

Frosečianka Plosiek i,.t]t_iO - ].000 oboistranne
Belá L. Hi,ádok 0t-;t't0-i00O obo.jstranrre
Mlynslrý potok L. Peter, \,-ar.rišovo 0.000 -5,000 obojstranne
§"* ^^x;^ _ l. 

^l)!lll LL lat] lN.t Okoličné 0.900 - 3.800 obo jstrarrne
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2.výruby lealizovat' ie:, r,:lei, l_:-:,_l,_-,]: :,-]zsahu- t,j, tealizovať iba ini:, _. __,jlr -..l,,,ib

zionrerrých. nalri]ul].c_-:. .*L]]i];,,.-_-. :_,: .:l r Jl,erll lrezprostrecine ohrozu_jii._-:- :::-ie.c,;r.;
profii toku

3. vúrirh rcal ilt','-,i' .;!i, .:-,, ....,-. -..- '. ,.,. : ,... , .,.l,-lti, i kirlisa
4, pomiestne ponechár ať s-iaršie , ,J,*]]1r -, - - :]1]-z-la :::a]]1\,,

5. výrub,v na tcku Beia real_zi:, ]]' i:r, :]- :_:::, :, š..: j::. -lrednret ochrany nryriktlr ka
nenrecká |-iÍ_l. t,iccr!tt _< 

c ;,,:... "| , , ..

6.postrrpovat' šetrrr!nl ,!.is_.: :.:, .;:, ",-. :,=.i ..__ , _ i,._ -.;:_ _ ,,",:lit.lch zostávajúciiil
strornor.

7.bionrasu pc ,,-;i,_illoc], ,-,os.".;..l' ll-.,:.'.., .._,:,,.:, j-,lnorene t ,i =.-1 -l-s. - -.lC:lehl zákona c.

364l2aa4 Z. z.:
8. pri realizácii r-oiit' ilecilal;izmv v cloiircn-r stal,ebno - technickorn stave s cjcl'on

predehádzania negatíi nl cir vplt,r-or. na okolité prírodrré prostreclie;

9, v priebehu celej realizácie prác brrde mať žiadateť, resp. ním poverená zodpovedná osoba
pri sebe kópirr .,1,danelro rozlrodrrutía;

tr0, v ťlzerní európskeho r,Ýznatnu SKU§VO14-1 Eelá v zmysle 1istu ŠOP SRi371/201]i z,,-, rlň&

ž4.al.ža14 požadrrjenrť spťacovat'a predložiť orgánu ochranr príi-trdr il: :i__,._:i.ie
pťojekt odstrariovarria drevín" ktorý budc obsahovat' tiasie,Jor t:é ,l;_.-ž,, _ s._,

- itrventarizá-cia drevín (drrih stromov a iclr obvcd,, \ c ,,,:i, : _, . :- -:, -. -..*._ ., -

a ich piochu),
- súčasný stav v1,,rržitia úzelnia,
- presná iokalizácia r,Ýniblr na !-rarce::,. s:= _,-.-,.' ". l-_.:-:' al na oitofotosnímke aiebo

in-iill i hodr1l,,111 3p.\5,,l'11,il: l.

- ;1 .], :_. *:,. _:..'i *]' _ - .'] __ _-, ' 
: -

_ ;.^:. ,-:
gL _,.- _'*t\._ *;_ _' .:, .:.

- _-.' ,_:-;,_-., ]-:'_' _---

B} pre t+l.r, Váii, Čiern1- Váh, tsociaxa}ea, macfuáa§za.§ulce sa v koampetcr,ačnom úzentí
F{ároelméiro panku |{íake Taťry;

1. pred realizáciou každého zásahlr požadujeíne ilčast'pracor,,níkov S-NAP.\_\T na tei,eiulej

obhliadke spojenej s vyznač€ním drevín určených na výrub,
2. zvlášt' v prípade úzetnia európskeho vý,znamlu SKÚE\'0310 Krái'c.,ont-rl'ské Tatry,

zdórazriu.jen"le nutnost' predchádzajťrcej terénnej obhliadk; za učasti placcrlíkov S -

NAPÁl\TT
3. vyruby drevín uskutočniť v rnimovegetačnom obdobi (1. október až31. tnarec) ato len v

nevyhnutnon ťozsatilt potrebnonr lra zabezp'ečeirie clostatočnei piietokor ej kapacity kor5,ta

voclného toku, do 31j2.2a22
4. oelporilčame v.vrub tealizor.at' rttčiie . bcz ,ociržitia iažkej meclranizácie a postupovat'

šetrným spósobom tak. ab1- nedošio i,_ poško,jeniii cslár,ajťrcic1] stťomov.
5. pri rrýruboclr postllpc1,,ai'ůčeLorllrl .,\3ťiůill, Lli:,:lcšne - orlstrárriť prednostné stl]onl_v

poškodené, v zlonr zdral,otnonr sta.,,e- za prlja-tel'rré .je irrožrré považovat' iednorazové
oelstránenie 1a-20 % iitrretiov drer,ín pli zacllovaní súvislej porastovej kulisy.

6, poneclrať staršie. dutincr,é, irniezdne strcm}l,
7. predovšetkým v intravilánoch obcí oo-poničame využit'možnosť v;,vetvovania stronrov a

pestovania }rtravovýclr vťb, r, prípade orezu r-lrevíil sa lez živých konárov listnatých drevín s
priemercinr viac ako 5 cin vl,fu6rráva (v zmysie § t7 ods. 5 lyhlášky) vo vegetačnom
obrlobí o<í 1, apríla do 30" septembra. riaiiná v jeh.o prvej polovici, s výnimkou obdobia
tvorb3l nových listov. V inom ako r,,egetačnom obdobi možno taký i,ez vykonávať len v
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pdpadoch tezfiv produkčnýctr ovocných drevín alebo v pdp# bezprosředného
ohrozerria zóraviaalebo ávota človeka, alebo značnej škody na rnaje&r.

8, rcz drevín vykonar odborne spósobilou osobou v zmysle r,yhláškf:=sarĎoristického
štaadardu ",Rez stíomov": , Stromoy"
http://www.slpkslďeldož01 5/d1/978 8 a55ž13644lg7880552 1 3 644.pdf

9, pri rcalizácipnác je potrebné dbať naminimalizáciu akýchkoťvek negatívnych vplyvov na
pdrodné prostredie a voliť rnechanizmy v dobrom technickom stave s cieťom
ptúcbádzaatanegatívnych vplyv<lv na prírodné prosttedie.

Zárcveň upozorňujeme žs, toky Biely Válr a Čiemy Váh sú sučaďou uzemí európskeho

výzaamu SKUEV0143 Biely Váb, SKUEVaM? Hybica a§KUEVO31S KéFovohoťské Talry,
pre ktorý platí 4. sfupeň územnej ochrany, kde je podťa § 15 ods. l písm. e} zěkanazakázané
íúbď dreviny. preto spravny orgán nemóže určit' bližšie podmienky výrubu,

Súčaďou tohto rozhodnutia je príloha č. 1 * Situaěná mapa č"1 SKUEV0310 Kráťovohoťské
Tatry a_toku Čieray Yék apríloha č. 2 - Situačná mapa č.2 SKI]EV0310 Král'ovohoťské Tatry

a toku Cierny Vah.

0clóvcd;,el:,:
.\. al.i-,,-_,i:i :lt,a; i i,_-ttrskil \ii]ilLl.,1š. ,-,aia]_ :__ , _ ; _ 

-.: ]:*]ť. irsek štátnej

sp::,,., _-_-l.i_,,l],, ,_^..,_rr,.. i._.:j irli 3,.,_,_, ,_._,, __ _ .-.:: ;._]__-,]1.1ri;.''d SlOVenSkéirO

i]oi].,1,1_,s:,,.:,:_:.._:l_,,::.:,l,,.: ,. š:.'_'l ?_.. _ _. , _:__ _ *__,:,]:_-:i;.-l _] 8J+. 921 Ba PieŠt'an3', IČO
3ó r_r]] l_i--. !;1,;-.,: :.,. _-J_: :___-:.:,: _,...._ . _'I,_,i-.] _15_ ů_1-+ 01 Rrržomberok oplánovanom
ijnrbe bieilc,l_,,c.l l.:::.:_ _.: ,._ 

-_., - _ :, .,,_:': , spiai-e žiadatei'a:

Dó1,odonr pre r jrub _ie ich l,asi v prie:očntrn-i profile toku. pričonr zamedzujú plyrruiénru

ocltoku r,ócl z claneho ťrzenlia. \-irr_rt,. ,,rp]ila z plireilja povinností správctl toku POcllia zákona

36ý2aa4 Z.z, r,odll;" zá.iiori -.,,zilelli n*sl;,_rišícil piecipiso.i azálicna č.7/2010 7,.z. o povodniach

v znení neskoršícir precipisor ,

Tunajší úrad požiadai oilbcr,:ré o|irallizácie §cp SR |{-TANAF a SoF SR S-I{APA}JT
prostreclníctvotn emailu o eieklrotrické stano-lisko k ohláserriu výrubu.

Dňa 06.03.2019 bolo doručené stanovisto Šop S_TANAI] č. TANAP/i59-001/2019 zo dňa

06.03,2019, v ktoLom sauvádza, že čast" územia s prerlmetnými výrubmi sa nachádza vo voťnej

krajine kompetenčnóho írzemia Správy TANAF-u" mimo rnaloploširých clrr'ánených irzemí

aúr,erú NA'FUR.A 2000, kde v zmysle zákona o oclrrane prírocly piatí prv"v stupeň oclrrarry. '['ok
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Toi< Ť--^ -:__-:_l\ LlL. ultrlulť R.iečnv ki}ometea, §tnaraa vod. íokr:

Váh i Hraii^. ir.-,jiii:ei:. L'lrcrsiiá Ves,
l-ipt. Jáil Beňadi}<cr a^ Ckelličné

650,500 - 366,600 oboj stranrre

Čiernv Válr \iýclroclná, L.-I eplička, §trba 0"0(}0 -- 40,00i) obojstrarne

iiybica HyOť 0,000 - 4,800 oool St:a]ii]j

Bocianka K, i-ehota, L.Poríibka, Malužirrá,
r\,Tižná Boca, Vyšrrá l3oca

0,000 - l2,500 o]ů,i Stiall-iť

Mlvrričná voda Yažec 0,060 - 2.0C0

Važecký potok Važec 0,'J00 , :.ija;1_1 ,lb;]s:rame

Biel"v Váh Výclrocirríl" Važ-ec 1a} ]-.i,] _' j.1-11- -l
oboistranne

pro seč iarika Frosiek i_].;,i ]l-] - ',]']1-}1-1 obo jstranne

Belá L, Llrádok i _ \ ] ]i l] ] obo jstrarure

Nlilnský potok L. Peter, Vavrišovo
- 

. ] |]-l ___:.ijl, {_} obojstranne

snrreč ianka O1ioličné ,.!tll,r - _l.lgit obojstrature

I
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§

tselá je z,ároveň iszemírn eurór,skcho r,Ýznamu SKUEVO141 Belá, kde plati ], .._.:--_i,jz;:lriej
ccbrany príro,di,, aiok Biei1 \-áh;e územím er-rrópskeiro ýznama §KUEV0l+j i,.,:, \'ail. lre
ktory platí 4. stupeň úzenrie_i ocfu,an"v, a tok Flybiea je írzemím európske:_ ,,z:_a,]lu

SKUPV01 42íl>btca. pre ktorý, pla+,í 4. stupeň irzertnej oclilanl
Dňa 08,03.2019 bolc doručené stanovistrto ŠOP Sn S-_{.1P..rl.{T č. NAPANT/194-_,i_ii ]1_1ia

zo dňa08.03.2019. vktoronr sauvádza, že ozrramcr-an-.,rrtui: sa týka drevín rastúcichna':le.:u
vodnýclr toliol,Vaii, Čierny Vair (ocl 8,5 rkm) a Bccian_<a, r,cchla.nnorr pásme }rTárodného parku
}rlízke Tatr;,. kde platí 2. sfupeň ochrany r. zml sle zákor,a. Tok Čienr \'áh l, úseku 0-8,5 iki^r,

(viď mapor,á príiolra č. l) je súčast'ou územia európskeho rr-znalltLl SKUEVO,11í]
Itáťo.rohcťské Tatr;v. kde platí -{. stupeň ochran..,,

Správ1, nárcdných parkor.ako organizácie ocluan;, prírody doporučujú vlciar' súhlas pocll'a

§ 47 ods, 7 písm. ai zákorra za dooržania pcdrnlenok u.rodenýclr vo výroku tohto rozhodnutia.
Vzhl'adoro k totrru. že pre vodné tok1. Biel1, Váh a Cierrry Váh (0,000 - 8,500 rkm) plati ,1,

stupeň ochranv v ztily,sle zákotra, pre lÝr-Llb brehovýclr porastov je potrebné požiadat' o výnimku
zo zákazu podfa ss 15 ods. 1 písm. e') zákona, Zuvedenélro dóvodu správny orgán vtomto
rozhodnutí rreurčuje bližšie podnrienky výrubu. Zárovaí sprár,ny orgán netrtóžc u.rčit' bližšie
podmierrky výrubu ple časť toku Čierrry Váh, približne od i- 2iji) ri;:::. litorá
preelrádza katastr-áinym úzerním I,iptovsltá Tepličk_a a Štiba. rnino n ::.:,:- r_ .- -';ii-,Ciť
tunajšielio úradu.

Preskumaním predmetnóho aznérnenia boto zisrene, fu s& jťdná o drel,iny, u ktcrych
opávlreaie aiebo povixnosť rfrubu vyp|ý,t az osobitných predpisov.

Na zá?Jaáe vyššie uvedenáro roáodot Okremý úrad Liptovsk/ Mikuláš, odbor
starostlivosti o ávofué prostredie tak, ako je ut-edené r-o výrokcvej časti toho rozhodnutia.

VzhFadom k tomrr, že Ol§esný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlívosti o životrré
prostredie nie je z tecbnických dóvodov schopný vykonať tento právny úkorr elektronicky,
pgsťr:puje pdťa § 17 ods. 4 zí&;onač.305l2an Z.z. a elsktronickej podobe výkonu pósobnosti
orgánov verejnej moci a o ztneíe a dopinení niektorých zákonov.

§-
?

Ing. Miroslav Potančok
vedúci odboru

7

§}onučujc sa;
Slovenský vodohospodársky podrrik š.p,, OZ Piešťarry. Na[rr. lvatra ]tasku 31834,92l B0 Piešťany

Nx vedomie:
Šop sn S-TANAP, lipt. Nálepku 2.059 21 Svit
Šop sn S-NAP.A}]T, L,azovná n,w4 0l Banská Bystrica
SlŽP, inšpelrtorát ocl:rrarry prirocl_v-, Legionárska 5, 0 t2 05 Žiljjla ipo rraclobudrrutí prtivop latrrosti i
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