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Petícia za zrušenie letového koridoru nad Modrou, miestna časť Kráľová - oznámenie výsledku
vybavenia časti petície

Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) bola
z Dopravného úradu postúpená na vybavenie časť Petície za zrušenie letového koridoru nad
Modrou, miestna časť Kráľová, v ktorej sa ako dôvod zrušenia letového koridoru uvádza, že
lietadlá nedodržiavajú letovú výšku min. 300 m nad najvyšším bodom v okruhu 600 m nad husto
zastavaným miestom, nadmerným hlukom narúšajú právo obyvateľov na súkromie a ohrozujú
životné prostredie CHKO Malé Karpaty. Predmetnú petíciu ste podali ako osoba, ktorá je určená
na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci.
Konštatujeme, že doručená petícia má charakter žiadosti, resp. návrhu. Pri jej vybavovaní
sme postupovali podľa § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“). Na základe posúdenia obsahu Vami podanej
petície a na základe stanoviska vecne príslušného organizačného útvaru ministerstva, a to sekcie
ochrany prírody biodiverzity a krajiny ministerstva, Vám zasielame nasledovné stanovisko k časti
petície týkajúcej sa kompetencií ministerstva:
Podľa § 14 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody na 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 v územiach s 3. a vyšším stupňom územnej ochrany. Na území CHKO Malé
Karpaty platí 2. stupeň ochrany, takže v tomto prípade podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá
takýto let uskutočňuje, neporušuje ustanovenia zákona.
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CHKO Malé Karpaty leží v osi letiska, jej hranica začína cca 3 km od severného okraja
letiska, medzi ňou a letiskom sa nachádza obec Dubová. V okruhu 5 km od letiska sa nachádzajú
jednotlivé chránené územia s 5. stupňom územnej ochrany – prírodné rezervácie Lindava
a Alúvium Gidry, ktoré sú tiež mimo osi letiska. Ostatné chránené územia v okolí majú nižší
stupeň územnej ochrany, preto uskutočňovanie letov lietadiel alebo lietajúcich športových
zariadení nad týmito územiami nie je obmedzené, resp. si nevyžaduje súhlas orgánu ochrany
prírody. Ministerstvo a rovnako ani Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky nemá informácie
o možnom porušení zákona uskutočňovaním letu lietadlom alebo lietajúcim športovým
zariadením v územiach s 3. a vyšším stupňom územnej ochrany v dotknutom území.
Týmto oznámením považujeme Vašu petíciu z hľadiska zákona o petičnom práve za
zodpovedanú a vybavenú.
S pozdravom

Ing. Zuzana Domsitzová
riaditeľka odboru
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