MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Odbor Štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva
Bratislava 11. februára 2005
Číslo: 654/2005-720/17
Ministerstvo ž
ivotného prostredia SR
Odbor posudzovania vplyvov na ŽP
Námestie Ľudovíta Štúra l
81235 BRATISLAVA l

Vec: Stredisko zimných š
portov Biele kamene - stanovisko k zámeru
Odbor š
tátnej správy lesného hospodárstva a poľ
ovníctva sekcie lesníckej MP SR
Vám v zmysle ust. § 8 ods. 5 zákona č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ž
ivotné
prostredie v znení neskorš
ích predpisov zasiela k zámeru Strediska zimných š
portov Biele
Kamene č.4252/04-1.6/ml doruč
enému na MP SR dňa 7.1.2005 zasiela v zákonnej lehote
nasledujúce stanovisko:
Predlož
ený zámer je navrhnutý v rozpore so vš
eobecne záväznými právnymi
predpismi na úseku lesného hospodárstva a obsahuje viacero závaž
ných nepresností. Ako
celok aj jeho jednotlivé č
asti je predlož
ený zámer z hľ
adiska zabezpečenia záujmov
chránených zákonom č
. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorš
ích predpisov v predloženom
rozsahu neprijateľný.
Konkrétne ide o nasledovné:
1. Neakceptovanie úst. § 5 s väzbou na § 4 zákona o lesoch, najmä princípy ochrany lesného
pôdneho fondu (ďalej len „LPF"), uvedené v ods. 2 citovaného § 4. (chrániťpozemky
ochranných lesov a lesov osobitného urč
enia, minimalizovanie záberov LPF, nepripúš
ť
ať
trieš
tenie I.PF a ďalš
ie);
2. Predlož
ený zámer je spracovaný v rozpore s vyhláš
kou FMTIR í. 12/1978 Zb. o ochrane
lesného pôdneho fondu pri územnoplánovacej č
innosti. Jej ustanovenia sa primerane
vzť
ahujú aj na vypracovanie navrhovaného zámeru, resp. na zapracovanie jej ustanovení
(najmä § 5) do obsahovej časti predlož
eného zámeru.
3. Zámer je celkovo spracovaný v š
iestich samostatných elaborátoch posudzovania vplyvov
na životné prostredie, ktorý sa dotýka siedmich lokalít vrátane samostatného posúdenia
súvisiacej infraš
truktúry. Celkovým záberom LPF cca 128 ha spadá predmetný zámer aj
do povinného rozsahu posudzovania podľ
a zákona 127/1994 Z.z. v z.n.p. v zmysle jeho
prílohy č
. 1. kapitoly 11. bodu 7, (Odlesňovanie a prvé zalesňovanie na úč
el zmeny na iný
typ využ
itia krajiny - povinné hodnotenie od výmery nad 10 ha.) Uvedené nieje v žiadnej
času predloženého záberu zohľ
adnené.
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4. Predlož
ený zámer uvaž
uje s nereálnym termínom výstavby (2005), nakoľ
ko zač
iatok
výstavby je možný iba v zmysle platných územnoplánovacích dokumentov. Tieto musia
vychádzaťz platných územnoplánovacích dokumentov vyš
š
ieho stupňa. Zmeny a doplnky
Veľ
kého územného celku Preš
ovského kraja 2004 boli schválené v rozpore s vš
eobecne
záväznými právnymi predpismi a toto schválenie je neplatné. MP SR v tejto veci už
zač
alo konať
. Podľ
a obsahu jednotlivých č
astí predloženého zámeru, na dotknuté
katastrálne územia nie sú v súč
asnosti vypracované ani schválené územnoplánovacie
dokumentácie.
5. V zámere absentuje č
asová a technická etapizácia budovania jednotlivých lokalít.
6. Uvedené varianty predstavujú len varianty intenzity využitia konkrétneho územia a nie
varianty lokalizácie v území. Zábery LPF nie sú variantne spracované (väzba aj na bod 2).
7. V dotknutom území sa nachádzajú prameniš
tné a zosuvné oblasti s výraznou mož
nosť
ou
vzniku vodnej erózie po odlesnení a opätovnom nezalesnení. Zámer svojim v podstate
kladným hodnotením rozbitia komplexov lesov zjazdovými trať
ami degraduje princípy a
hodnoty lesa. Nezohľ
adňuje riziká vyplývajúce z trieš
tenia komplexu lesov, vplyvy na
slabilitu lesných porastov a riziko vzniku kalamít, na lesnícku prevádzku a jej
vykonávanie (plánovaná výchova a obnova porastov, realizácia ť
až
by, približ
ovania a od
vozu dreva, vplyv na sieťlesných komunikácií, poľ
ovnícke obhospodarovanie a súvisiaca
bezpečnosť
).
8. Navrhované lokality záberov LPF zasahujú do kategórie lesov ochranných. Tieto lesy
podliehajú zvýš
enej ochrane v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) platného zákona o lesoch (zvláš
ť
chrániťlesné pozemky v lesoch vyhlásených za ochranné lesy a za lesy osobitného
určenia) (väzba na body !, 2, 6, 7 a 13)
9. Predlož
ený zámer nepresne vyč
íslil predpokladané zábery LPF. Absentujú dočasné zábery
LPF vyplývajúce z budovania prívodných potrubí k zjazdovkám a vedení súvisiacich
inž
inierskych sietí k obsluž
ným objektom. Zo zámeru nie je jednoznač
né, č
i v rámci
výpoč
tu investičných nákladov sa predpokladalo aj s nákladmi na úhradu odvodov za
vyňatie pozemkov z LPF a úhradu prípadnej majetkovej ujmy a súč
asne aj na vykúpenie
pozemkov pre navrhované náhradne zalesnenie a následnú starostlivosť
.
10. Chybne uvádzaný dotknutý orgán - Obvodný lesný úrad v Humennom, správne má byť
uvedený Obvodný lesný úrad v Snine. Chybne uvedené údaje dotýkajúce sa lokality
Remetských Hámrov, konkrétne sú uvádzané najmä údaje súvisiace s Preš
ovským krajom,
namiesto údajov za Koš
ický kraj.
11. Rozvoj rekreácie, aj v zmysle obsahu KURS 2001, sa má smerovaťna rozvoj v súč
asnosti
užexistujúcich rekreačných stredísk a nie na budovanie nových centier turizmu. Táto
filozofia je v predloženom zámere poruš
ená.
12. Predlož
ený zámer sa vo svojom obsahu nevenuje rozvoju bežeckého lyž
ovania, ktoré je na
dané lokality vhodnejš
ie a v podstate bez záberov LPF.
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13. Zámer uvádza, ž
e v dotknutom území je množ
stvo spustnutých, resp. dlhodobo
neobhospodarovaných poľ
nohospodárskych pôd a pasienkov, tieto sa nachádzajú na
svahoch s nižš
ími nadmorskými výš
kami a väčš
inou hranič
ia s LPF, alebo s ním tvoria
mozaiku, spolu so stromami rastúcimi mimo les. Na týchto lokalitách v dotknutých
katastrálnych územiach nie sú navrhované ž
iadne lyž
iarske využ
itia, pričom tieto lokality
sú svojim sklonom vhodné na lyžiarske využ
itie a z pohľ
adu princípov ochrany LPF sú
prijateľ
nejš
ie (väzba na bod 1).
Na základe vyš
š
ie uvedeného predkladáme k navrhovanému zámeru a k rieš
eniu
ďalš
ieho environmentálneho posudzovania nasledujúce zásadné pož
iadavky
a podmienky :
I. V ďalš
ej etape jednoznačne nepredpokladaťs rozvojom a z ďalš
ieho environmentálneho
posudzovania vylúč
iťnasledujúce lokality:
 Lokalita Remetské Hámre
 Centrum š
portových a ubytovacích služ
ieb Krivec -- č
asťnavrhovaná na LPF
 Kabínková lanová dráha Remetské Hámre - Šponáreň
 Centrum lyžiarskych vlekov Šponáreň
 Centrum lyžiarskych vlekov Bystrá
 Centrum š
portových a ubytovacích služ
ieb Konské
 Centrum lyžiarskych vlekov Tarnovský potok
 Centrum Športových a ubytovacích služ
ieb Zemplínske Hámre - č
asťnavrhovaná
na LPF
 Centrum š
portových a ubytovacích služ
ieb Kolonica - č
asťnavrhovaná na LPF
 Objekty golfového ihriska Roveň- časťnavrhovaná na LPF
II. Centrum lyž
iarskych vlekov Johaneska, lokality Príslop a rekonš
trukciu obslužnej
komunikácie Zemplínske Hámre - Kolonica pož
adujeme v ďalš
om procese posúdiťna úrovni
vypracovania správy o hodnotení. Do rozsahu a obsahu správy o hodnotení požadujeme
zapracovaťnasledujúce body:
a) Na základe hydrometeorologických zistení posúdiťsmery prevládajúcich vetrov v danom
území.
b) Na základe údajov lesnej hospodárskej evidencie a údajov o rozsahu náhodných ť
ažieb v
spolupráci s vlastníkmi a užívateľ
mi dotknutých lesných pozemkov posúdiťvplyv vetra
na rozsah náhodných ťaž
ieb.
c) Vypracovaťalternatívne rieš
enia umiestnenia lyž
iarskych tratí v danom regióne v zmysle
bodu 13. tohto stanoviska, s dôrazom ich lokalizácie na „spustnutých"
poľ
nohospodárskych pôdach.
d) Vypracovaťalternatívne umiestnenie lyž
iarskych vlekov a lyž
iarskej trate (í) v lokalite
Johaneska s dôrazom na minimalizovanie zásahov do ochranných lesov a lesov
osobitného urč
enia s prihliadnutím na bod 13, resp. II.c).
e) Navrhnúťetapy procesu budovania jednotlivých stredísk ako uceleného celku vrátane
zázemia.
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f) Oficiálnymi dokladmi a stanoviskami zdokladovaťverejný záujem na vyhlásení úč
elovej
lesnej komunikácie Zemplínske Hámre - Kolonica po jej zrekonš
truovaní a vyňatí z LPF
za verejnú komunikáciu, s dolož
ením súhlasov vš
etkých dotknutých subjektov a s urč
ením
správcu zrekonš
truovanej komunikácie. Upozorňujeme, ž
e na prenájom a prevod majetku
š
tátu (lesná cesta) sa vzť
ahuje osobitný právny rež
im.
g) Rekonš
trukciou lesnej cesty dôjde k nutnosti vybudovaťplochy nových lesných skladov a
upraviť trasy a vyústenie lesníckych približ
ovacích ciest a odvozných ciest na
rekonš
truovanú cestu. Návrh úpravy existujúcej lesnej dopravnej siete vypracovaťv
spolupráci s vlastníkmi a užívateľ
mi lesných pozemkov. Následne zahrnúťvypracovanie
projektovej dokumentácie a realizáciu schválených úprav do vynútených investícií.
h) Vylúčením lokalít uvedených v bode I. tohto stanoviska dôjde k zníž
eniu potreby, resp. k
odstráneniu potreby vedenia technickej infraš
truktúry pozdĺ
žtelesa dotknutej lesnej cesty.
Uvedenú skutoč
nosťžiadame primerane zahrnúť do grafickej aj textovej č
asti a
nepredpokladaťso záberom LPF pre túto infraš
truktúru.
i) Navrhované zábery LPF vyhodnotiťv zmysle ustanovení vyhláš
ky FMTIR č
. 12/1978 Zb.
o ochrane lesného pôdneho fondu pri územnoplánovacej činnosti, vrátane terénneho
posúdenia návrhov záberov LPF prísluš
ným orgánom š
tátnej správy lesného hospodárstva
j) Navrhnúťalternatívne lyžiarske trasy pre iné lyž
iarske vyžitie - bež
ecké lyž
ovanie, psie
záprah; , lyž
ovanie za konským záprahom a pod.
k) Prepracovaťvyhodnotenie rizík vyplývajúcich z trieš
tenia komplexu lesov, vplyvy na
stabilitu -podlož
ia a stabilitu lesných porastov a riziko vzniku kalamít, na lesnícku
prevádzku a jej vykonávanie (plánovaná výchova a obnova porastov, realizácia ť
až
by,
približovania a odvozu dreva, poľ
ovnícke obhospodarovanie a súvisiaca bezpeč
nosť
(väzba aj na bod II. b).
l) Dopracovaťa riadne schváliťprísluš
nú územnoplánovaciu dokumentácia vrátane jej
odsúhlasenia povoľ
ujúcimi orgánmi, orgán š
tátnej správy lesného hospodárstva
nevynímajúc. Do jej schválenia nezačaťúzemné konania.
Ustanovenie bodov I. a II. a primerane aj bodov 1. - 13. tohto stanoviska,
pož
adujeme zapracovaťdo rozsahu hodnotenia pre vypracovanie správy o hodnotení
vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Vo väzbe na úst. § 8 ods. l písm. c)
platného zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie podotýkame, že orgán š
tátnej
správy lesného hospodárstva vydáva súhlas podmieňujúci povolenie č
innosti a bez tohto
súhlasu jej realizácia nie je možná (§ 5 a 6 vyhláš
ky FMTIR č
. 12/1978 Zb., § 5 ods. 2 zákona
č61/1977 Zb. v z.n.p.)
JUDr. Ing. Milan Beláč
ek
riaditeľ
odboru š
tátnej správy lesného
hospodárstva a poľ
ovníctva

