
 

!!! Informácia organizátora !!! 

Pre účastníkov turistického a športového podujatia 

45. Pochod Vďaky SNP Cigeľ – Handlová 18. januára 2020 

Počas samotného podujatia sa vstupuje účastníkmi podujatia pešo za hranicu zastaveného 

územia obce do lesa. Uvedený les sa nachádza nad obcou Cigeľ a jeho cieľová stanica Biely kameň 

sa nachádza v CHKO Ponitrie, kde pre územnú ochranu prírody je stanovený 5. stupeň ochrany 

prírody.  

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 

vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy 

ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej 

správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe 

žiadosti Obce Cigeľ, Obecný úrad 192, 971 01 Prievidza, IČO 00318027 z 12. 12. 2019, podľa § 67 

písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len 

zákon) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej 

len správny poriadok), vydal dňa 15.1.2020 rozhodnutie pod sp. zn. OU-TN-OSZP1-2020/004830-

006 o povolení výnimky zo zakázaných činností v prírodnej rezervácii Biely kameň, v ktorej platí 

piaty stupeň ochrany prírody a podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona v jej ochrannom pásme, v ktorom 

platí tretí stupeň ochrany prírody, 

Orgán ochrany prírody podľa ustanovení § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov určuje nasledovné podmienky vykonávania činnosti povolenej týmto 

rozhodnutím: 

- Výnimka sa povoľuje 18. januára 2020 v súvislosti s organizovaním verejného 

turistického a športového podujatia 45. Pochod Vďaky SNP Cigeľ – Handlová. 

- Jazda a státie s motorovým vozidlom a s motorovou štvorkolkou v chránenom 

území sa povoľuje iba v nevyhnutnom prípade.  

- Účastníci podujatia sa môžu pohybovať len po lesných cestách a vyznačených 

turistických chodníkoch, nebudú sa rozptyľovať po porastoch a nebudú 

poškodzovať prírodné prostredie. 

- Účastníci sa môžu pohybovať v prírodnej rezervácii Biely kameň a v jej 

ochrannom pásme v menších skupinách – najviac po 25 až 30 osôb. Účastníci 

nemôžu rušiť pokoj a ticho. 

- Účastníci nemôžu zbierať prírodniny, ani ich časti, nemôžu zbierať a 

poškodzovať rastliny vrátane ich plodov, ani chytať živočíchov alebo rušiť ich vo 

vývoji a nemôžu zakladať oheň. 

 

!!!Z vyššie uvedeného dôvodu žiadame, aby účastníci podujatia dodržiavali 

pokyny usporiadateľa vyplývajúce z rozhodnutia Okresného úradu Trenčín!!! 

 

 


