Prírodný park (PP) podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (zákon)
§ 20a – rozsiahlejšie územie, spravidla nad 500 ha, prevažne s ekosystémami pozmenenými ľudskou
činnosťou, ktoré tvoria biocentrá nadregionálneho významu, alebo ktoré sú dôležité pre
zabezpečenie priaznivého stavu biotopov európskeho významu, biotopov národného významu,
biotopov druhov európskeho významu alebo biotopov druhov národného významu
PP vyhlasuje vláda nariadením, zároveň určuje stupeň ochrany, vymedzenie hraníc a podrobnosti
o územnej ochrane PP najmä územný a časový rozsah zákazov obmedzení.
Na území PP platí 2. alebo 3. stupeň ochrany

Na území s 2 st. ochrany je zakázané p. § 13 zákona:
Ods. 1
a) jazdiť a stáť s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným
skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za
hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie,
parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru,
b) jazdiť na bicykli, trojkolke, kolobežke alebo samovyvažovacom vozidle na pozemkoch za
hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie, účelovej
komunikácie45) a vyznačenej cyklotrasy,
zákaz sa nevzťahuje na vjazd alebo státie vozidla:






slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho správcovi vodného toku alebo
vlastníkovi, správcovi a nájomcovi pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz,
na miesta, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom národného parku
a jeho ochranného pásma (§ 20) alebo uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej
tabuli, webovom sídle a na úradnej tabuli dotknutej obce,
ak jeho vjazd alebo státie boli povolené podľa osobitného predpisu
slúžiaceho na vykonávanie výskumu, ktorý je vykonávaný na základe požiadavky uplatnenej v
záväznom stanovisku orgánu ochrany prírody [§ 9 ods. 1 písm. w)] v konaní podľa osobitného
predpisu v rozsahu, spôsobom a za podmienok uvedených v tomto stanovisku

c) použitie veľkoplošnej formy holorubného spôsobu hospodárenia v lesoch.
Ods. 2

Na území s 2 st. ochrany sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny:
a) umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce mimo
ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady,
b) likvidáciu existujúcich trvalých trávnych porastov46) s výnimkou činnosti povoľovanej podľa
osobitných predpisov,
c) výstavbu lesných ciest a zvážnic, rekonštrukciu lesných ciest a zvážnic, ktorou sa menia ich
technické parametre alebo účel využitia, a budovanie protipožiarnych rozčleňovacích pásov,
d) oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky,
ovocného sadu a vinice,
e) pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj
ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať dobytčích jednotiek,
umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu,

f) vykonávanie technických geologických prác,50) banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským
spôsobom,
g) umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia za hranicami zastavaného
územia obce,
h) aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív,
digestátov a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti na súvislej ploche
väčšej ako 2 ha,
i) budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy,
cyklotrasy alebo mototrasy,
j) vykonávanie prípravy alebo výcviku ozbrojenými zbormi, ozbrojenými silami, Horskou záchrannou
službou, Hasičským a záchranným zborom alebo zložkami integrovaného záchranného systému za
hranicami zastavaného územia obce,
k) organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iných verejnosti
prístupných spoločenských podujatí za hranicami zastavaného územia obce alebo mimo športových a
rekreačných areálov na to určených,
l) umiestnenie prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok, konštrukcia alebo
zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby pre film alebo televíziu za
hranicami zastavaného územia obce,
m) umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiaceho plavbe alebo
správe vodného toku alebo vodného diela,
n) použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové
zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb
o) vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka,
p) vypaľovanie bylín, stromov alebo krov.

Na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, sa môže náhodná ťažba (p. § 22 ods. 2 písm. c)
zákona o lesoch ) pri ktorej hrozí negatívne ovplyvnenie predmetu ochrany územia, vykonať len v
určenom rozsahu a za určených podmienok, ak tak rozhodol orgán ochrany prírody. Orgán ochrany
prírody rozhodne o obmedzení vykonania náhodnej ťažby alebo určení podmienok jej vykonania v
poraste, v ktorom sa náhodná ťažba plánuje vykonať alebo v ktorom sa jej vykonanie predpokladá,
ak si to vyžaduje predmet ochrany dotknutého chráneného územia alebo jeho ochranného pásma.
Orgán ochrany prírody oznámi začatie konania o obmedzení alebo určení podmienok vykonania
náhodnej ťažby na základe podnetu organizácie ochrany prírody. Ak náhodná ťažba bola ohlásená
podľa § 23 ods. 7 až 9 zákona o lesoch oznámi začatie konania najneskôr do 10 dní od jej ohlásenia.
Orgán ochrany prírody súčasne s oznámením o začatí konania vydá predbežné opatrenie, ktorým
náhodnú ťažbu obmedzí alebo určí podmienky jej vykonania; predbežné opatrenie stráca účinnosť
dňom, keď rozhodnutie vo veci nadobudlo právoplatnosť.

Na území s 3 st. ochrany je zakázané p. § 14 zákona:
Ods. 1
a) vykonávať činnosti uvedené v § 13 ods. 1 písm. a); § 13 ods. 3 platí rovnako – výnimky zo zákazu
b) vchádzať alebo jazdiť na bicykli, trojkolke, kolobežke alebo na samovyvažovacom vozidle na
pozemkoch za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a
vyznačenej cyklotrasy; § 13 ods. 3 platí rovnako – výnimky zo zákazu

c) pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami
zastavaného územia obce,
zákaz neplatí na pohyb
 v súvislosti s obhospodarovaním pozemku, výkonom práva poľovníctva alebo výkonom
rybárskeho práva a na pohyb správcu vodného toku, obhospodarovateľa lesa a vlastníka,
správcu a nájomcu pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz,
 na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom národného
parku a jeho ochranného pásma (§ 20) alebo uverejnením zoznamu týchto miest na svojej
úradnej tabuli, webovom sídle a na úradnej tabuli dotknutej obce; tieto miesta môžu zahŕňať
aj celé chránené územie a jeho ochranné pásmo,
 v súvislosti s výskumom, ktorý je vykonávaný na základe požiadavky uplatnenej v záväznom
stanovisku orgánu ochrany prírody [§ 9 ods. 1 písm. w)] v konaní podľa osobitného predpisu
v rozsahu, spôsobom a za podmienok uvedených v tomto stanovisku
d) táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb, lyžovať,
vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné športové aktivity za
hranicami zastavaného územia obce,
e) organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti prístupné
spoločenské podujatie,
f) použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie,
reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb,
g) vysádzať alebo pestovať nepôvodné druhy rastlín alebo vypúšťať alebo chovať v zajatí nepôvodné
druhy živočíchov mimo uzavretých stavieb,
h) zbierať rastliny vrátane ich plodov,
i) organizovať spoločné poľovačky,
j) vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom,
k) rozorávať alebo inak odstraňovať existujúce trvalé trávne porasty,
l) používať iné spôsoby hospodárenia v lesoch ako prírode blízke hospodárenie. (p. § 2 písm. x), § 18
ods. 4 a § 66 písm. c) zákona o lesoch)

Na území s 3 st. ochrany sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny:
Ods. 2
a) vykonávanie činností uvedených v § 13 ods. 2 písm. a), c) až e), i), j), l), m), o) a p),
b) umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ako aj akéhokoľvek iného
reklamného alebo propagačného pútača, alebo tabule,
c) aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, herbicídov, toxických látok, priemyselných
hnojív, digestátov a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti,
d) let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu je menšia
ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho športového
zariadenia,
e) osvetlenie bežeckej trate, lyžiarskej trate a športového areálu mimo uzavretých stavieb,
f) vykonávanie technických geologických prác,
g) umiestnenie stavby s výnimkou stavieb, na ktoré sa vyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby,

h) vykonávanie terénnych úprav, najmä výkopov a násypov, ktorými dochádza k narušeniu pôdneho
krytu alebo materskej horniny, ak sa na ich vykonanie nevyžaduje povolenie podľa osobitného
predpisu,
súhlas sa nevyžaduje na terénne úpravy nevyhnutné pre zabezpečenie prírode blízkeho
hospodárenia, ktoré sa vykonajú na základe písomnej dohody s organizáciou ochrany prírody.
i) vnadenie alebo prikrmovanie zveri okrem prikrmovania senom, letninou a trávnou alebo
ďatelinotrávnou silážou.
Ods. 6
Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, sa môže náhodná ťažba (p. § 22 ods. 2 písm. c)
zákona o lesoch ) pri ktorej hrozí negatívne ovplyvnenie predmetu ochrany územia, vykonať len v
určenom rozsahu a za určených podmienok, ak tak rozhodol orgán ochrany prírody. Orgán ochrany
prírody rozhodne o obmedzení alebo v prípade nevyhnutnosti zákaze vykonania náhodnej ťažby
alebo určení podmienok jej vykonania v poraste, v ktorom sa náhodná ťažba plánuje vykonať alebo v
ktorom sa jej vykonanie predpokladá, ak si to vyžaduje predmet ochrany dotknutého chráneného
územia alebo jeho ochranného pásma.
Ods. 7
Orgán ochrany prírody oznámi začatie konania o obmedzení alebo zákaze vykonania náhodnej ťažby
alebo určení podmienok jej vykonania na základe podnetu organizácie ochrany prírody. Ak náhodná
ťažba bola ohlásená podľa podľa § 23 ods. 7 až 9 zákona o lesoch oznámi začatie konania najneskôr
do 10 dní od jej ohlásenia. Orgán ochrany prírody súčasne s oznámením o začatí konania vydá
predbežné opatrenie, ktorým náhodnú ťažbu obmedzí, v prípade nevyhnutnosti zakáže alebo určí
podmienky jej vykonania; predbežné opatrenie stráca účinnosť dňom, keď rozhodnutie vo veci
nadobudlo právoplatnosť.
Ods. 8
Náhodnú ťažbu, ktorou môže vzniknúť holina podľa § 20 ods. 3 zákona o lesoch s výmerou viac ako
0,3 ha, možno na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, vykonať len na základe súhlasného
stanoviska organizácie ochrany prírody alebo v rozsahu a za podmienok určených v rozhodnutí podľa
odseku 6. Organizácia ochrany prírody vydá súhlasné stanovisko k náhodnej ťažbe, ak jej vykonanie
nie je v rozpore s predmetom ochrany dotknutého chráneného územia alebo jeho ochranného
pásma, najneskôr do 10 dní od oznámenia náhodnej ťažby podľa § 23 ods. 7 až 9 zákona o lesoch inak
predloží orgánu ochrany prírody podnet na začatie konania o obmedzení alebo zákaze vykonania
náhodnej ťažby alebo určení podmienok jej vykonania podľa odseku 7.
OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Základný účel je združenie osôb s cieľom vykonávania neziskových aktivít, ktoré slúžia jednotlivým
členom OZ, príp. spoločnosti tzn. majú verejnoprospešný charakter.
Je to nezisková organizácia a nemala by primárne vykonávať podnikateľskú činnosť. Podnikanie teda
len ako podporná činnosť na výpomoc pre prvoradé ciele.
Výhody:
1. OZ môže prijímať príspevky od svojich členov
2. OZ môže získavať 2 % z daní
3. OZ za určitých podmienok môže vykonávať podnikateľskú činnosť (sekundárne)
4. OZ môže žiadať o rôzne príspevky, dotácie atď.

5. Jednoduché založenie
Nevýhody:
1. Voľba orgánov OZ – 3. členovia prípravného výboru + 1 štatutár a osoba, ktorá je oprávnená
konať za OZ (predseda OZ)
2. Vypracovanie stanov
3. Pre získavanie 2% z daní je potrebné registrovať do zoznamu prijímateľov u notára avšak až
po 1 roku od založenia + predložiť rozhodnutie o registrácii, stanovy, potvrdenie od Sociálnej
poisťovne, potvrdenie od zdravotnej poisťovne, potvrdenie z banky o vedení účtu.
Nevyžaduje sa potvrdenie z daňového úradu. Je to však potrebné robiť každoročne.
4. Pre podnikanie je potrebné získanie oprávnenia na podnikanie a registrácia na príslušnom
daňovom úrade do 1 mesiaca od získania živnostenského oprávnenia (+ registračná
pokladňa)
5. Vedenie účtovníctva
Je to právnická osoba, ktorá má svoju právnu subjektivitu tzn. môže konať vo vlastnom mene
(uzatvárať zmluvy) a nesie zodpovednosť za svoje konanie (sankcie).

