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OZNÁMENIE
o začatí konania o zmene / určení nových ochranných pásiem Letiska Očová
a upustení od ústneho konania
podľa ustanovenia § 36 ods. 4 a § 41 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Na návrh prevádzkovateľa Letiska Očová – Letisko Očová s.r.o., so sídlom Rudohorská 33,
974 11 Banská Bystrica, IČO: 48 090 697, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27974/S, bolo na Dopravnom úrade dňa 15.10.2018 začaté
konanie o zmene / určení nových ochranných pásiem Letiska Očová.
V súčasnosti je územná ochrana Letiska Očová vykonávaná prostredníctvom Rozhodnutia
Štátnej leteckej inšpekcie – Prevádzkový inšpektorát Bratislava (právny predchodca Dopravného
úradu) č. 1-92/91 zo dňa 20.03.1991 o vyhlásení ochranných pásiem Letiska Očová.
Predmetom konania je určenie nových ochranných pásiem Letiska Očová v rozsahu podľa
priloženej dokumentácie „Návrh ochranných pásiem Letiska Očová“ z júla 2019, spracovanej
spoločnosťou RODSTOL, s. r. o., so sídlom Pažítková 1, 821 01 Bratislava, IČO: 44 480 849,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 55423/B
a overenej Ing. Františkom Stolárikom, autorizovaným stavebným inžinierom (ASI SKSI,
č. os. 012*Z*2-1), ktoré v plnom rozsahu nahradia v súčasnosti platné ochranné pásma.
Ochranné pásma plošne zasahujú do katastrálnych území:






Očová, obec Očová, okres Zvolen
Vígľaš, obec Vígľaš, okres Detva
Zvolenská Slatina, obec Zvolenská Slatina, okres Zvolen
Lieskovec, obec Lieskovec, okres Zvolen
Zolná, obec Zvolen, okres Zvolen.

Dopravný úrad ako orgán štátnej správy v civilnom letectve a príslušný podľa ustanovenia
§ 48 ods. 1 písmeno r) v spojení s ustanovením § 29 ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom
letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ustanovenia § 33 ods. 2 stavebného zákona, v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona

oznamuje
verejnou vyhláškou
začatie konania vo veci zmeny / určenia ochranných pásiem Letiska Očová dotknutým orgánom
a účastníkom konania a súčasne podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho
pojednávania.
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Dokumentácia ochranných pásiem je k dispozícii v elektronickej forme na obecných úradoch
dotknutých obcí a Mestskom úrade vo Zvolene, resp. na internetovej stránke Dopravného úradu
www.nsat.sk s odkazom na Centrálnu úradnú elektronickú tabuľu https://cuet.slovensko.sk/.
Účastníci konania môžu do podkladov potrebných pre rozhodnutie nahliadnuť po telefonickom
dohovore taktiež na Dopravnom úrade, divízii civilného letectva na odbore letísk a stavieb v oblasti
ochranných pásiem, Letisko M.R. Štefánika Bratislava, budova I., 1. posch., č. dv. 205A,
tel. č. 0918 382 014.
Upozorňujeme navrhovateľa, dotknuté obce a dotknuté orgány, ktoré sa k návrhu vyjadrili pred
podaním žiadosti o zmenu / určenie nových ochranných pásiem, že dokumentácia ochranných pásiem
z júna 2019 bola zmenená na verziu z júla 2019, pričom zmeny voči predchádzajúcej verzii nastali
v nasledovných bodoch textovej časti dokumentácie:





















Obsah - úprava a doplnenie bodov v zmysle textovej časti;
Základné pojmy - presunutie poznámky z bodu 3.5 do pojmov „Nebezpečné svetlá“;
Úvodné ustanovenia - doplnenie čísel zameraní prekážok resp. význačných objektov + úprava
textácie územných plánov;
Bod 1.2.1 - doplnenie čísel podkladov o zameraní prekážok, resp. význačných objektov;
Bod 1.3.1 - doplnenie Poznámky pod tabuľku;
Bod 2.1 - doplnenie odôvodnenia rozsahu návrhu ochranných pásiem, a to upresnením, že
parametre z ČR, boli prevzaté len pri vnútorných ornitologických ochranných pásmach
a ochranných pásmach proti nebezpečným a klamlivým svetlám;
Hlava 3 - pri ochrannom pásme približovacej roviny sa k poznámke v zátvorke pridala
odvolávka na bod 1.3.1 Pozn.;
Hlava 3 - doplnenie odôvodnenia rozsahu návrhu ochranných pásiem, a to upresnením, že
parametre z ČR, boli prevzaté len pri vnútorných ornitologických ochranných pásmach
a ochranných pásmach proti nebezpečným a klamlivým svetlám;
Hlava 3 - Tabuľka Požiadavky na prekážkové roviny a plochy – úprava poznámky a ponechanie
len skutočnej dĺžky vnútorného okraja v tabuľke;
Bod 3.2 - k ochrannému pásmu približovacej roviny sa pridala poznámka v zátvorke;
Bod 3.2.1 - pre THR 26L sa pridala poznámka v zátvorke;
Bod 3.3.1 - odstránila sa z textu odvolávka na ČR;
Bod 3.3.1.1 - upravila sa textácia obmedzení (doplnenie letecko-prevádzkového posúdenia);
Bod 3.4.1.2 - upravila sa textácia obmedzení;
Bod 3.5.2.2 - presunutie poznámky do Základných pojmov;
Bod 4.4.1 - doplnenie bodov so zamerania, odstránenie stromov z bodov a zmena poznámky
pod tabuľkou, kde sú vymenované body a zamerania, z ktorých pochádzajú;
Bod 4.1.2 - doplnenie bodov so zamerania a doplnenie poznámky pod tabuľou, kde sú
vymenované body a zamerania, z ktorých pochádzajú;
Bod 4.1.3 - doplnenie poznámky pod tabuľkou, kde sú vymenované body a zamerania,
z ktorých pochádzajú.
Vo výkresovej časti bol doplnený zákres prekážok v zmysle bodu 4.4.1 a 4.4.2.

Dopravný úrad zároveň žiada obce / mesto o zverejnenie tohto oznámenia verejnou vyhláškou
vyvesením na úradnej tabuli obce / mesta na dobu 15 dní.
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Zároveň žiadame o zverejnenie tejto vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým,
napr. na internetovej stránke obce / mesta, v rozhlase alebo v miestnej tlači. Informáciu o zverejnení iným
spôsobom žiadame uviesť v sprievodnom liste, ktorým sa bude vracať verejná vyhláška,
resp. ju žiadame doplniť priamo na vrátenú vyplnenú verejnú vyhlášku.
Do oznámenia žiadame doplniť informácie, kde konkrétne bude dokumentácia ochranných pásiem
k nahliadnutiu.
Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie žiadame oznámenie s potvrdením dátumu vyvesenia
a zvesenia verejnej vyhlášky bezodkladne vrátiť k vydaniu rozhodnutia o zmene / určení nových
ochranných pásiem Letiska Očová.
Námietky a pripomienky k návrhu môžu účastníci konania uplatniť najneskôr do 10
pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na Dopravnom úrade. V rovnakej lehote oznámia
svoje stanoviská podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona i dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej
lehote alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko, má sa za to, že s určením ochranných
pásiem heliportu z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Na neskôr podané námietky
a stanoviská sa neprihliadne.
Podľa ustanovenia § 17 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov sa účastníci konania môžu dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom,
ktorého si zvolia, pričom splnomocnenie na zastupovanie je potrebné preukázať písomným
plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 36 ods. 4 stavebného
zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta a Dopravného úradu. Posledný
deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Príloha: dokumentácia ochranných pásiem
(zasielaná v elektronickej forme)

Ing. Karol Lysina
riaditeľ sekcie
leteckých navigačných služieb a letísk

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Dátum vyvesenia:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis pracovníka
zodpovedného za zverejnenie:

Odtlačok pečiatky a podpis pracovníka
zodpovedného za zverejnenie:
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Oznámenie sa doručí:
účastníkom konania:
 Letisko Očová s.r.o., so sídlom Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 48 090 697
 Obec Očová, SNP 330/110, 962 23 Očová, IČO: 00 320 153
 Obec Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš, IČO: 00 320 382
 Obec Zvolenská Slatina, SNP 370/19, 962 01 Zvolenská Slatina, IČO: 00 320 447
 Obec Lieskovec, Stredisková 154/26, 962 21 Lieskovec, IČO: 00 647 861
 Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, IČO: 00 320 439
 ostatní účastníci konania (vlastníci pozemkov a stavieb dotknutých ochrannými pásmami)
verejnou vyhláškou
dotknutým orgánom a stavebným úradom:
 Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, odbor dopravy, cestnej infraštruktúry a investícií,
oddelenie územného plánovania a životného prostredia, Námestie SNP 23, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 37 828 100
 Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného
plánovania, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 00 151 866
 Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP 96/50, 960 01
Zvolen, IČO: 00 151 866
 Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, J.G. Tajovského 1462/9, 962 12
Detva, IČO: 00 151 866
 Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, 9. mája 2, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 31 780 270
 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody
a krajiny Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810
 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu,
oddelenie oblastného hygienika Zvolen, M.R.Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen, IČO: 30 416 094
 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia civilného letectva, Námestie
slobody 6, 810 05 Bratislava, IČO: 30 416 094
 Mesto Zvolen, odbor územného plánovania, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen,
IČO: 00 320 439
 Mesto Zvolen, odbor stavebnej správy a spoločný obecný úrad pre obce Očová, Zvolenská Slatina,
Lieskovec, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, IČO: 00 320 439
 Obec Vígľaš, spoločný stavebný úrad, Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš, IČO: 00 320 382

