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Prešov 25. októbra 2017

vEREJr‘{Á VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prfrody a vybraných zložiek životného ~rostredia baja (ďalej Jen „okresný úrad v sídle
krajů‘) ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a kraj iny podľa * 4 ods. 1 zákona
Č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení * 64 ods. I písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v zncní neskorších predpisov (ďalcj len „zákon OPaK“), podľa * 3 ods.1 písm. e)
zákona Č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a dopineni niektorých
zákonov a podl‘a * 67 písm. g) zákona OPaK v súlade s dohodou s Okresným úradom Zilina,
odborom starostlivosti o životné prostredie, Nám. M. R. Stefánika 1, 01001 Žilina podľa ~ 7
ods. 3 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalcj len
„správny poriadok“), v súlade so zásadou oficiality a v súlade s ~ 81 až ~ 86 zákona OPaK
i ust. ~ 46 a ~ 47 správnehoporiadku rozhoduje podľa * 19 ods. 4 zákona OPaK takto:
Olcresný úrad v sídle kraja
L obmedzuje

I. vstup verejnosti do jednotlivých časti Tatranského národného parku a to formou sezónnej
uzávery v Časovom obdóbí- od 1. novembra do 14. iúna kalendárneho-- roka v týchto
častiach turistických chodníkov:
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Lokalita V
TANAPe
Bielovodská
dolina
Javorová
dolina
Zadně

Yarba flflJ Úsek I trasa
Od horšíne v Bielovodskej dolíne cez
dolina)
5812

Od rázcestia Pod Murái~om do Sedielka (NPR Javorová dolina)
Od horáme pod Muráňom do Kopského sedla (NPR Belianske Tatry, NW Javorová
dolina)
Od rázcestia Monkova dolina cez Široké sedlo do Kopského sedla (NPR Belianske Taby,
NPR Dolina Bielej vody)
‘
Od Vellcého Bieleho plesa do Kopského sedla ~‘4PR Dolina Bielej vody, NPR Bclianske
Tatry)

Meďodoly
Monkova
dolina
Kopské sedlo
Jahňacl štít
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žitý

Veľká
Svišťovka
Ma]á studená
dolina
Veľká
Studená
dolina
Slavkovský
štít
Velická
dolina
Mengusovská

Porský hrebeů do sedla Priclom (NPR Bielovodská

Od Zeleného plesa na vrchol JaJ‘ňací štít (NPR Dolina Bielcj vody. NW Javorová dolina)
Od Zeleného plesa do Sedla pod Svišťovkou (NW Dolina Bielej vody) a od Hvezdárne
SAV do Sedla pod Svišťovkou (NPR Skalnatá dolina)
I) Od Téryho chaty cez rázccstic Podsedielko do Sedielka a
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2) Od rázcestia Podsedielko do Priečncho sedla (NPR Studené doliny)

žl

I) Od Zbojnlckej chaty do Pricčncho sedla (NPR Student doliny) a
2) Od Zbojnlckej chaty do sedla Prielom (NPR Studeně doliny)
Od Slavkovskej vyhliadky na vrchol Slavkovský šUl (NPR Slavkovská dolina, NPR
Studené dol )
]) Od Velického plesa cez sedlo Fol‘ský Hrabců Po rázcestie s modrým TZCH nad
Zamrznu
‘lesem a
-2) Odsedla Pol‘ský Hrebeň na vrchol Východná Vysoká (NW Velická dolina, NPR
- Bielovodská dolina)
‘I) od rázcestia Nad Žabím potokom cez 1-lincovo pleso do Vyšného Kóprovskěho sedla.
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Furkotská
dolina

0934

2) do V

‚

fl
žItý

S

:4~fl

žItý

od vodo

Ž

do sedla Bystrá lávka a
1) Od rázccstia Pod Furkotskou dolinou na Tatranskej magistrále vez kutnastů poľanu
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do Hladkého sedla

Od Rázcestia

ŽItý

I) Od lokalit Prostredné cez rázccstic Pod Klinom do Račkovho sedla,
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B . inou na vrchol B trá

rázcestia Pod Klinom cez rázcestie Oáborov zadok a Bystré sedlo na vrchol Bvsiiá a

3 od rázccstia Gáborov zadok do Gáborovho sedla
Od Rázcestia Jamnlckej a Račkovej doliny cez Nižný Ostredok, NižnŮ Maguru,
Ostredok, V ů Ma
‚ Jakubinů na vrchol Hrab
vrch
I) Od rázcestia Pod Srnrckom cer rázccstie Pod 1-Irub

Jatnnícka
dolina
Barancc

“)

2 od rázcestia Pod l-ljub‘
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3)od rázcesÚa Pod Smrakom do Žiarskcho sedla
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Od Ch

Holý vrch

vichoru

vrchom do Jamnlckeho sedla

štštnu branicu na 1-Irubom vrchu a

Orešnica cer Klinovaté na vrchol Baranec

Od rázcestia Pod Hol m vrchom na vrchol Ho ‘vrch
lea)

Žiarska
dolina

1) Od Žiarsk ‘cha

cez Jalovecké sedlo a PrIsto na vrchol Banikov a

2) od růzccstia Pod Homóľkou do Smutného sedla

Jalovecká
dolina
(Parichvost,
Hlboká
dolina,
Bobrovecká
dolina)

I Od rázccstia Pod L scorn en rázcestie Parichvost do Baníkovského sedla,
zel tiý

2 od rázcestia Pod L

m cer rázcestie Parichvost na vrchol Salatin a
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3) od rázeestia Pod L corn dosedla Pálen ica
Od sedla Prcdúvratie cez Vel‘ku kopu a Ostrt na vrchol Sivý vrch (TANAP, NPR Suchá
dolina,NPRS, ‘vrch

Sivý vrch
l-llavný
hrabců
Západných
Tatier
obojsmeme
Sedlo
Pálenica

Od Hutianskeho sedla cer Sivý vrch, Brestovú, Salatin, Spálcnů, Baníkov, l-lrubů kopa,
PlaČlivČ, Ostry Roháč, Volovec, Hrubý vrch, Končistú, Klm Po Pyšné sedlo (‘l‘ÁNAP
NPR Si ‘vrch, NPR Suchá dolina, NPR Roháčskc lesá)~
M

Brestová

Od lokali

Pribisko Zadn Ivanov cez

‘

a Kozinec do Sedla Pá]enica

Od údolnej stanice sedačkovej lanovky Lyžiarského strediska Roháče - SpáLená vez
S álen‘ žl‘ab Predn Salatin a rázccstie Predn Salatin hrcbeň na vrchol Brestová
5564
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Rázcestie
Predný
Salatín
hrebeň
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KČ
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3) odrová
rázcestia
Pod Temnými smrečinanii po Nižné Tcrnnosmrečinské pleso (NPR

_________

2712

d Ostrvou v oboch smeroch

2) Od Skutnastnc‘ ľan
Chatu d Soliskorn (NPR Furkotská dolina
I) Od rázcestia pri Jamskom plese cet r&ccstie Kriván sky žrab na vrchol Kriváň (NW
Važecká dolina)
2) Od horáme Tn Studničky Po rázcestie Krivánsky žľab (NPR Kóprová dolina, NPR
Važecká dolina)
I) Od Kmetovha vodopádu vez rázcestie Hlinslcá dolina ústie do Vyšného Kóprovského
sedla,
2) od rázcestia l-Minská‘ dolina Ůstic cez rázccstie Pod Temnými smrcčinami do sedla
Záv
a

Kamenistá
dolina

Račkova
doLina

štít a

J.1~
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R Men
dolina,potokom
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c) Od
rázcestiaovská
Nad Žabím
Chata
pod Rysrni a sedlo Váha na vrchol Rysy

Kriváň

Kčprová
dolina

ho KČ rovského sedla na vrchol K

Od vrcholovt~ stanice sedačkovcj lanovky Lyžiarskeho sirediska Roháče Spálená po
rázcestie Sm
m TZCH Č 2766
I) Od rázeestia Pod Prednýn zeleným vez Rázcestic pod Troma kopami po Roháčske
lesů
2)od Roháčskych plies cer Rázceslie pod Troma kopami a Rázcestie pod Hrubou kopou
do Banlkovského sedla a
3) od rázcestia Pod Prednýrn zeleným cer Rázcestie pod Hrubou kopou do Banlkovsktho
sedla
1) Od tailiakovho lieska cer rázcestie Smutná dolina do Smutného sedla a
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Sedla Zábrať
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tliakovho plieska do scdlaZábrať . razoestie so žitým TZCH (NPR Roháčske
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Látaná dolina
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‚.elený

1) Od rázcestia Zadná Látaná cez sedlo Zabrať na vrchol Rákoň Qiranične NPR Roháčskc
Icsá a
2) ad rázcestia Zadná Látaná na vrchol LúČna
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.
2) ad rázceslia Smutna. dolina

RoháČske lesá

R Roháčskc lesa.

Od lokality Zverovka - PuČatinnápol‘ana „z Scdlo pod Osobitou, Kasne a
LÚčna (TANAP, NPR Osobitá, hraničnc NPR Kotlov‘ žl‘ab)

na vrchol

38

Bobrovecká
2711
dolina
ad rázcestia Pod Umrlou do Bobrovcckého sedla
Použité skratky: P.č. poradové číslo uzávcry v l‘atranskom národnom parku; TZCH turistický značený chodník; TANAP
‘I atranský národný park; NPR národná príro dnů rezcrvácia

2. vstup verejnosti do jednotlivých časti Tatranského národného parku a to formou sezóimej
uzávery v časovom období od 1. novembra do 30. apríla kalendárnebo roka v tejto
Časti turistického chodníka:
Lokalita v
TANAPe
Č. nCR Farba TZCH Úsek / trasa
Juráňová
dolina
0847b
Od lokality Juráňova dolina Ůstic do sedla Pod Umrlou (NPR $‚Jráňova dolina
Použité skratky: P.č. poradové číslo uzávery v Tatranskom národnom parku; TZCH turistický značcný chodník; I ANAP
Tatranský národný park; NPR národu‘ prlrodná rczcrvácia

B. odninia odkladný ůěinok
prípadne podanému odvolaniu voČi tomuto rozhodnutiu.
Rozhodnutie platí do dňa nadobudnutia üčinnosti nového návštevného poriadku
Tatranského národného parku vydaného podľa zákona OPaK.
Odóvodnenie:
Okresný úrad v sídle kraja prijal dňa 24. 08. 2017 podnet Štátnej ochrany prírody SR
~Správy Tatranského národného parku, ul. Kapitána Nálepku Č.2, 059 21 Svit (ďalej len
„Správa TANAPu“) a skutoČnosti, že absenciou sezónnej uzávery vybraných vyznačených
turistických chodníkov na území Tatranského názodného parku mSže dójst‘ k ohrozeniu bioty
Tatranského národného parku. Predmetný návrh sezónnej uzávery sa týka Častí Tatranského
národného parku v Prešovskom i Žilinskom kraji.
Podľa ý 19 ods. 4 zákona OPaK orgán ochrany prírody móže na území národného
parku obmedziť rozsah a spáso1‘ dopravy a vstup verejnosti do národného parku alebo do
jeho časti, akje to v záujme ochrany prírody a krajiny.
Podľa 67 písm. & zákona OPaK okresné úrady v sídle krajov rozhodujú podľa 19
ods. 4 zákona OPaK o obmedzení vstupu verejnosti do častí národného parku. ak je to v
záujme ochrany prírody a krajiny.
Podľa ~ 7 ods. 3 správneho poriadku ak je miesine príslušných niekofko správnych
orgánov, uskutočňuje konanie správny orgán, ktorý konanie začal prvý, pokiaĽ sa príslušné
orgány nedohodli inak
Keďže Časť sezómiej uzávery vybraných vyznačených turistických chodníkov na
území Tatranského národného parku by sa mala vzfahovať aj na časti územia Tatranského
národného parku v Zilinskom kraji, okresný úrad v sídle kraja v záujme hospodárnosti
konania orgánov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, listoni č.s. OU-PO-OSZP 12017/034907-2/KM zo dňa 24. 08. 2017 navrhol Okresnému úradu Zilina, odboru
starostlivosti o životné prostredie, Nám. M. R. štefánika 1, 010 01 Zilina aplikáciu * 7 ods. 3
správneho poriadku v torn zmysle, že okresný úrad v sídle kraja uskutoČní konanie
o obmedzení vstupu verejnosti do Častí Tatranského národného parku v záujme ochrany
prírody a krajiny podľa * 19 ods. 4 zákona OPaK a vydá rozhodnutie vo veci vzťahujúce sa
lna časť Tatranského národného parku v Zilinskom kraji v pósobnosti Okresného úradu
Zilina, odboru starostlivosti o životné prostredie.
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Okresný úrad Žilina, odbor starosthvosti o životné prostredie listom č.s. OU-ZA
OSZP1-2017/038‘702-002/Dur Zo dňa 14. 09. 2017 súhlasil s uzavretím dohody o miestnej
príslušnosti podľa ~ 7 ods. 3 správneho poriadku.
Pocl&‘ 5 18 ods. 2 správneho poriadku pokiaľ sa konanie začína na podnet správneho
orgánu, je konanie začaté dňom, kecl‘ tento orgán urobil voči účastníkovi konania prvý úkon.
Podľa 5 18 ods. 3 správneho poriadku o začatí konania správny orgán upovedomí
všetkých známych účastníkov konania.
Podľa 5 26 ods. J správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou použffe správny
orgán v prípade, kecl‘ účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to
ustanovuje osobitný zákon.
Podľa 5 26 ods. 2 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že
sa písomnosť vyvesípo dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto
lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne mým spósobom v
mieste obvyklým, najmä v miestnej tlač!, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho
orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.
Okresný úrad v sídle kraja v súlade s ~ 18 ods. 3 správneho poriadku upovcdomil listom
č.s.:OU-PO-OSZP1-2017/034907-3/KM zo dňa 28. 08. 2017 verejnosť, že dňom doručenia
tohto upovedomenia podľa ~ 26 ods. 2 správneho poriadku začína podľa ~ 19 ods. 4 zákona
OPaK správne konsule o obrnedzení vstupu verejnosti do časti Tatranského národného parku
a to formou sezónnej uzávery časti turistických značených chodnfkov. Toto upovedornenie
bplo zvcrej neně na úradných tabuliach dotknutých obcí a informácia bola odvysielaná I v
médiách. Upovedomenie bob vercjnosti doručené v súlade s ~ 26 ods. 2 správneho poriadku
dňa 14. 09. 2017.
Podľa 5 82 ods. 7 zákona OPaK orgán ochrany prírodyje povinný zverejnit‘ na svojej
internetovej stránke informáciu o začatí správneho konania, v ktorom můžu byť dotknuté
záujn‘iy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom OPaK
Podľa 5 82 ods. 3 štvrtej vety zákona OPaK účastní/com konania aj združenie s
právnou subjektivitou, ktorého predmetom činnosti najmenej jeden rok je ochrana prírody a
k?ajmny a ktoré písomne alebo elektronicky potvrdilo svoj záujem byt‘ účastníkom v začatom
správnom konaní; potvrdenie musí byť doručené prislušnému orgánu ochrany prírody
v lehote na to určenej týmto orgánom a zverejnenej spolu s mnformáciou o začatí tohto
konania ako konania, v ktorom můžu byt‘ dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené
zákonom OPaK podľa 582 ods. 7 zákona OPaK.
Okresný úrad v sídle kraja v súlade s ~ 82 ods. 7 zákona OPaK zverejnil dňa 14. 09. 2017 na
svoj on webovom sídle informáciu O Začatí správneho konania s určením lehoty (5
pracovných dní) na doručenie písomuého alebo elektronického potvrdcnia Záujmu byt‘
účastníkom v začatom konaní o obmedzcní vstupu verejnosti do častí Tatranského národného
parku v záujme ocbrany prírody a krajiny podb‘a ~ 19 ods. 4 zákona OPaK.
Združenic domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava v zastúpení
predsedom združenia splnomocnenou Alexandrou Sabadkovou (ďalej len „ZDS“) listom Zo
dňa 02. 06. 2017, ktorý bol doručený na okresný úrady síd[e kraja dňa 17. 09. 2017, v súlade
s ~ 82 ods. 3 zákona OPaK~ oznámilo v určenej lehote svoju účast‘ v konaní o obmcdzení
vstupu vcrejnosti do častí Tatranského národného parku v záujmc ochrany prírody a krajh~y
podľa ~ 19 ods. 4 zákona OPaK.
Podľa 5 33 ods. 2 správneho poriadku je okresný úrad v sídle kraja povinný dať
účastní/com konania a zúčastneným osobám možnost: aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli
vyjadriť kjeho podkladu i k spósobu jeho zistenia prípadne navrhnúťjeho doplnenie.
Okresný úrad v sídle kraja listom č.s.:OU-PO-OSZPI-2017/034907-3/KM zo dňa 28. 08.
2017 alistom č.s,:OU-PO-OSZP1-2017/034907-18/KM zo dňa 09. 10. 2017 dal možnosť
účastníkom konania vyjadrit‘ sa pred vydanírn rozhodnutia k podkladom pre rozhodnutie.
V priebehu konania okresný úrad obdržal poclania od troch subjektov.

Obec Zuberec, Hlavná 289, 027 32 Zuberec v zastúpení Ing. Vladimírom Šiškom, starostom
obce, listom zo dňa 18. 09. 2017, navrhuje „turistické chodníky bod 31) Brestová modrý
TZCH Č. 2766 od údolnej stanice sedačkovej lanovky Lyžiarskeho strediska Roháče Spálená
cez Spálený žľab, Predný Salatín a rázcestie Predný Salatín hrebeň na vrchol Brestová; bod
32) Rázcestie Predný Salaiín hrebeň zelený TZCH Č 5564 od vrcholovej stanice sedačkovej
lanovky Lyžíarskeho strediska Roháče Spálená po rázcestie s modrým TZCH Č. 2766; bod
33) Zelená dolina modrý TZCH Č 2764 od rázcestia Pod Predným zeleným čez Rázcestie
pod Troma kopami Po Roháčske plesá; bod 34) Smutná dolina modrý TZCH Č. 2707 od
Tatliakovho plieska čez rázcestie Smutná dolina do Smutného sedla, zelený TZCH Č. 5610 od
rázcestia Smutná dolina po Roháčske plesá zaradiť do skrátenej sezónnej uzdvery v termíne
od 1,11. do 15.5. kalendárneho roka,“ tj. navrhuje zmenu póvodného termínu od 1.11. do
14.6. kalendárneho roka. Obec Zuberec svoj návrh odövodňuje nedostatkom turistických
alternatív pre pešiu turistiku vo vysokohorskom prostredí v jarnoni období a skiátená sezónna
uzávera by pomohla rozvoju cestovného ruchu v obci, ako aj v celom regióne Orava.
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Vyhodnotenie: Správa TANAP-u, ako. odborná organizácia ochrany prírody a krajiny
neodporúča v rámci prcbiehajúceho sprá~‘neho konania na obmedzenie vstupu verejnosti do
častí TANAP-u prihliadaf na návrh Obce Zuberec, na základe ktorého by došlo k skráteniu
sezónnej uzávery v lokalitách Brestová, Predný Salatín, Zelená dolina a Smutná dolina
z póvodného termínu (01.11. až 14.06.) na nový skrátený termín od 1. novembra do 15. mája
kalendárncho roka. V záujmóvom území Správa TANAP-u eviduje prítomnosť kamzíka
vrchovského tatranského (Rupicapra rupicapra tatrica), existenciu kolónu svišfa tatranského
(Marmota marmota latirostris) a pravidelnú migráciu veľkých šeliem v migračnom koridore
Liptov Orava. Záujmové územie je významným tokaniskom tetrova hlucháňa (Tetrao
urogallus) a tetrova hoľniaka (Lyrurus tetrix) a významným hniezdiskom chránených druhov
vtákov ako sokol myšiar (Falco tinnunculus), jariabok tesný (Tetrastes bonasia), tesár čierny
(Dryocopus rnartius), ďubník trojprstý (Picoides tridactylus), půtilc kapcavý (Aegolius
‚funareus), kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum), ľabtuška vrchovská ~Anthus spinoletta~
a vrchárka červcnkastá (Prunella collaris). Záujmové územie v časti nad hornou hranicou lesa
jetiež döležitým potravným biotoponi orla skalného (Aquila chrysaetos). Skrátenic sezónnej
uzávery v navrhovanom termíne by sa dotklo obzvlášť citlivého jarného obdobia, počas
ktorého prebieha tok a vyvádzanie mláďat. Vyrušovanie vplyvom prítonmosti návštevníkov
móže významným spösobom ovplyvniť proces reprodukcie s dopadom na početnosf
populácie uvedených chránených druhov. Okresný úrad v sídle kraja má za to, že nic je
v záujme ochrany prirody a krajiny presunúť uzávery bod 31
34 do skrátenej sezónnej
uzávery a preto tieto požiadavky Obce Zuberec nezoh]‘adnil vo výroku tohto rozhodnutia.
-

—

Klub slovenských turistov, Záborského 33, 831 03 Bratislava (d‘alej len „KST“) sa listom Č.
204/2017 zo dňa 13. 09. 2017 vyjadril k podkladom rozhodnutia o sezónnej uzávere
turistických chodníkov na Častiach území Tatranského národného parku nasledovne:
1) KST navrhuje, aby na vyznačených turistických chodníkoch, ktoré kolidujú
s vyhradenými miestami pre skialpinizmus, v zmysle Zoznamu vyhradených miest
vTatranskom národnom parku č. 1/2017 zo dita 14.06.2017, bol vtermine od 15.12.
do 15.04., t.j. v termíne, v ktorom je možne vykonávat‘ skialpinizrnus, umožnený
pohyb verejnosti (turistom a vysokohorským turistom). V zmysle návrhu ide
o vyznačené turistické chodníky: Malá Studená dolina zelený TZCH Č. 5812 od
Téryho chaty po rázcestie Podsediclko a žitý TZCH Č. 8860 od rázcestia Podsedielko
do Pricčneho sedla; Veľká Studená dolina žItý TZCH Č. 8860 od Zbojnĺckej chaty do
PrieČneho sedla; Ziarska dolina zelený TZCFI Č. 5610 od Žiarskej chaty cez
Jalovecké sedlo a Príslop na vrchol Baníkov, modrý TZCH Č. 2707 od rázcestia Pod
Homóľkou do Smutného sedla a zelený TZCH Č. 5610 od Žiarskej chaty do Ziarskeho
sedla; Hlavný hrebeň Západných Tatier obojsmerne červený TZCH č. 0862b od
Baníkova cez Hrubú kopu po Plačlivé, červený TZCH č. 0862b od Baníkovského
sedla Po Baníkov a červený TZCH č. 0862b od Brestovej Po Salatín; Sivý vrch
zelený TZCH Č. 5608 od sedla Predúvratie cez Veľkú kopu na Ostrú; Zelená dolina
-

-

-

-

-

-
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žitý TZCH Č. 8567 úd rázcestia Pod Predným zeleným cez Rázcestie pod Hrubou
kopou do Baníkovského sedla; Brestová modrý TZCH Č. 2766 úd údolnej stanice
sedačkovej lanovky Lyžiarskeho strediska Roháče Spálená cez Spálený žľab, Predný
Salatin a rázcestie Predný Salatmn hrebeň na vrchol Brestová; Rázcestie Predný Salatín
hrebeň zelený TZCI-I č. 5564 od vrcholovej stanice sedačkovej lanovky Lyžiarskeho
strediska Roháče Spálená Po rázcestie s modrým TZCH Č. 2766;
-

-

-

—

Vyhodnotenie: Predmetné vyznačené turistické chodníky sa nachádzajú v exponovaných
horských terénoch, ktoré sú zvlášť v zimnom období charakteristické extrémnymi výkyvmi
počasia sprevádzané hmlou, dažd‘om a snežením. Vzhl‘adom na túto skutočnosť by bob
nevylmutne potrebné predmetné chodníky vyznačiť zimným tyčovým turistickým značením
takým spósobom, aby nedochádzalo k zablúdeniu turistov, t.j. k ich voľnému pohybu mimo
vyznačených chodníkov, a tým aj k ich prípadnému obrozeniu na zdraví a životoch, čo
v ťažkýcb horských podmierikach takmer vždy predstavuj e letecký zásah Horskej záchrannej
služby. Nezanedbateľná je aj skutočnosť, že zavedením mých, osobitných termínov sezórniej
uzávery pri niektorých chodníkoch může dój sf k celkovej neprehľadnosti původne
navrhovaného systému sezónnej uzávery, čo v konečnom důsledku může spósobovať
neistotu, prípadne jej nerešpektovanie. Správa TANAPu pracuje na návrhu nového
návštcvného poriadku TANAPu. V jeho znení zvažuje možnosť vykonávania pešej turistiky
vo vyhradených miestach pre skialpinizmus, čím by zanikla potreba budovania a údržby
zimného tyčového značenia turistických chodníkov prechádzajúcich skialpinistickými
areálmi. Súčasťou nového návštevného poriadku by mali byt‘ aj nové mapové podklady, ktoré
Ůmožnia návštevníkom kontrolu hraníc skialpinistiekých areálov priamo v teréne
prostredníctvom mobilného telefónu. Okresný úrad v sídle kraja tieto požiadavky KST
nezohľadnil pri svojom rozhodovaní.
2) KST navrhuje, aby osoby s odbornou spósobilosťou na výkon špecializovaných
činností v oblasti horolezectva a vysokohorskej turistiky mohli činnosť (vysokohorské
vodcovstvo a sprievodcovstvo) na miestach, ktoré definuje Zoznam vyhradených
miest v Tatranskom národnom parku č. 1/20 17 zo dňa 14.06.2017 vykonávať
celoročne. Na základe bodu 5 POHYB V SPRIEVODE OPRAVNENEJ OSOBY
podods. 5.2. písm. A uvedeného zoznamu, je činnosti možné vykonávať len v termíne
od 15.06. clo 31.10. kalendárneho roka.
Vyhodnotenie: Tento návrh nesúvisí s predmetom tohto konania. Správa TANAPu v štádiu
vypracovávania návrhu nového návštevného poriadku Tatranského národného parku plánuje
jeho prerokovanie aj so zástupcami KST, kde bude vytvorený priestor aj na diskusiu ohFadom
problematiky pohybu návštevníkov v sprievode oprávnených osůb ako vykonávania
komerčnej činnosti na území Tatranského národného parku.
ZDS vo svojom vyjadreni zo dňa 21. 10. 2017 uvicdlo nasledovné: „Súhlasíme s vydaním
rozhodnutia podľa predložených podkladov. Ziadame o důsledné rešpektovanie a dodržanie
odporúčaní apodmienok vyplývajúcich so stanovísk SOP SR, Správy Tatranského národného
parku Biosférická rezervácia Tatry (všethých jej zložiek); podmienky určené SOP tiadaine
zapracovat‘ do podmienok rozhodnutia.“
Vyhodnotenie: Návrh Správy TANAPu bol v plnej miere zohľadnený vo výroku tohto
rozhodnutia.
Podľa 5 86 ods. J zákona OPaK orgán ochrany prírody rozhoduje na základe
zisteného skutkového stavu a z vykonaných dá/vazov.
QJcresný úrad v sídle kra/a zistil zo zhromaždených podkladov nasledovné skutoČnosti:
Zánikom platnosti vyhlášky Krajského úradu v Prešove č. 1/1999 o Návštcvnom
poriadku Tatranského národného parku došlo i de lure k zániku sezónnej uzávery
vyznačených turistických chodníkov vo vysokohorskom prostredí (v termíne od 1. novembra
do 15. júna) vedúcich cez biotopy výskytom chránených živočíšnych druhov európskeho
významu a cez prírodné biotopy európskeho a národného významu.
Ó

Správa TANAPu upozornila orgán ochrany prírody o skutočnosti, že absenciou
sezónnej uzávery vybraných vyznačených turistických chodníkov na území Tatranského
národného parku může důj st‘ k ohrozeniu bioty Tatranského národného parku.
Tatranský národný park má výmeru 73 800 ha a je administratívne rozdelený medzi
Zilinský kraj a Prešovský kraj (vyhlásený nariadením vlády SR Č. 58/2003 Z.z., ktorým sa
vyhlasuje Tatranský národný park). Na jeho území bola vytvorená bohatá sieť turistických
chodníkov, ktorá umožňuje masívnu návšteviiosť jednotlivých lokalít Tatranského národného
parku.
Prednietná časť národného parku je zároveň refúgiom chránených druhov živočíchov
európskeho významu ako kamzík vrchovský tatranský (Rupicara rupiepra tatrica), svišf
vrchovský tatranský (Mann ota marmota latirostris), rys ostrovid (Lynx lynx), medveď bnedý
(U~sus arctos) či vlk dravý (Canis lupus) a významným bniezdiskom chránených druhov
vtáčích druhov európskeho významu ako orol skalný (Aquila chrysaetos), sokol sťahovavý
(Falco peregrinus), tetrov hlucháň (Tetrao urogallus), tetrov hoľniak (Lyrurus tetrix) a mých.
Vstup verejnosti do jednotlivých časti Tatranského národného parku a to formou
sezónnej uzávery v častiach turistických chodníkov navrhla Správa TANAPu z důvodu
nasledovnýeh záujmov ochrany prírody a krajiny:
) z důvodu vyrušovania kamzíka vrchovského tatranského (Rupicapra rupicapra
tatrica, Blahout 1972) v období jeho me, v období st‘ažených zimných podmienok,
gravidity aj amého vyvádzania mláďat [ochranné opatrenie na zabezpečenie
najcitlivejších období rozmnožovania populácie chráneného druhu na území
Tatranského národného parku];
> z důvodu vyrušovania svišfa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris,
L.) v jamom období ukončovania zimného spánku (hibernácie) pri adaptácii na
aktívny život, v období párenia a gravidity [ochranné opatrenie na zabezpečen ie
najcitlivejších období rozmnožovania populácie chráneného druhu na území
Tatranského národného parku];
) z důvodu vyrušovania veľkých šeliem medveďa hnedého (Ursus arctos, L.), vlka
dravého (Canis lupus, L.), rysa ostrovida (Lynx lynx, L.) v čase zimnej migrácie, lovu
a v období jarného prebúdzania sa zo zimného spánku [ochranné opatrenie na
zabezpečenie priaznivého stavu predmetných populácií druhov európskeho významu
na území Tatranského ncfrodného parku];
> z důvodu vyrušovania vzácncj avifauny ako orol skalný (Aquila chrysaetos, L.), sokol
sťahovavý (Falco peregrinus, Tunstall), tetrov hlucháň (Tetrao urogallus, L.) a tetrov
hoľniak (Lyrurus tetrix, L.) v období sťažených zimných podmienok a
v najcitlivejšom jarnom období, t.j. v období toku, inkubácie a liahmitia mláďat
[ochranné opatrenie na zabezpečenie najcitlivejších období rozmnožovania populácií
chránených druhov na území Tatranského národného parku] a
) z důvodu poškodzovania vzácnych biotopov európskeho významu v jarnom období,
kedy turisti pri výstupoch vyhľadávajú ľahšie schodné, odtopené miesta bez snehu,
čím dochádza ku tvorbe nových súbežných chodnikov a k zašľapávaniu
poškodzovaniu vegetácie [opatret~ie na zabezpečenie obdobia regenerácie citlivých
vysokohorských biotopov európskeho významu po antropegénnom tlaku návštevnosťou
počas letného ajesenného obdobia a zabezpečenie ich priaznivého stavu na území
Tatranského núrodného parku].
‘

-

Turistické chodníky vo vysokohorskom prostredí vedú cez prírodné biotopy
národného a európskeho významu. Obchádzaním snehových polí může dochádzat‘
k poškodzovaniu zašl‘apávaním biotopu európskeho významu alpínske a subalpínske
vápnomilné travinno-bylinné porasty (kód Natura 6170, kód SK A13), alpínske snehové
výležiská na vápnitom podklade (kód Natura 6170, kód SK Al4), karbonatové sklané steny
a svahy so štrbinovou vegetáciou (kód Natura 8210, kód SK Ski), karbonátové sutiny
v montánnom až alpínskom stupni (kód Natura 8110, kód SK 8120), kosodreviny (kód Natura
7

4070, kód SK Kr 10), silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni (kód Natura
8110, kód SK 8k3), silikátové sklané steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (kód Natura
8220, kód SK Sk2), alpinske travinno-byliané porasty na silikátovom podklade (kód Natura
6150, kód SK All), alpínske snehové výležiská na silikátovom podklade (kód Natura 6150,
kód A12).
Z hřadiska súviMej európskej sústavy chránených území NÁTURA 2000 sa záujmové
územie nachádza v území európskeho významu SKUEV3 07 Tatry [Rozhodnutie Komisie
2008/218/ES z 25. januára 2008, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma prvý
aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu v alpskom biogeografickom regióne,
uverejnené vo vestníku Európskych spoločenstiev U.v.ES L 077, 19.03.2008, s. 106-160].
V dotknutom území územia európskeho významu SKUEVO3O7 Tatry v súlade s výnosom
MZP SR Č. 3/2004-5.1 zo dňa 14.07.2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území
európskeho významu a v súlade s ~ 27 ods. 8 zákona OPaK platí v danom území tretf, štvrtý a
piaty stupeň úzenmej ochrany.
Dotknuté územie je zároveň i Chráneným vtáčím územím SKCHVUO3 O Tatry
vyhlásenom vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR Č. 4/2011 Z.z., ktorou sa
vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tatry.
Predmetom ochrany územia európskeho významu SKUEVO3O7 Tatry je ochrana
biotopov európskcho významu a druhov curópskcho významu uvedených vo výnose MZP
SR Č. 3/2004-5.1 zo dňa 14.07.2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho
významu a vyššie uvedené biotopy a druhy sú predmetom ochrany v predmetnej lokalite
Natura 2000.
Preclinetom ochrany sú druhy avifauny uvedené v * 1 ods. 1 vyhlášky Ministerstva
životného prostredia SR Č. 4/2011 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chiánené vtáčie územie Tatry
a vyššie uvedené druhy vtákov sú predmetom ochrany tejto lokality Natura 2000.
-

.

Okresňý úrad v sidle kra/a zhodnotil podklady jednotlivo avo vzájomnej súvislosti a dospel
k teito sljrávnej úvahe:
Podľa ý 2 ods. 1 zákona OPaK ochranou prírody a krajiny sa podľa zákona OPaK
rozumie starostlivosť štátu, právnických osób a Jýzických osób o voľne rastúce rastliny, voľne
ž~úce živočichy a ich spoločenslvá, prírodné biotopy, ekosystémy) ne ras/y. skameneliny,
geologické a geomorfologické ú/vary, ako aj starostlivosť o vzhľad a využívanie krajiny
Ochrana prírody a krajiny so realizuje najmä obmedzovaním a usmerňovaním zásahov do
yrírody a krajiny, podporou a spoluprácou s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov~ oko aj
spoluprácou s orgánmi verejnej správy.
Podľa ý 3 ods. I zákona OPaK každý je povinný chránit‘ prírodu a krajinu pred
ohrozovaníin, poškodžovaním a ničením a starať sa podl?~ svojich možností ó jej zložky a
prvky na účel ich zachovania a ochrany zlepšovania stavu životného prostreclia a vytvárania
a udržiavania územného systému ekologickej stability.
Podk 4 ods. 1 zákona OPaK každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou inóže ohrozit;
poškodiť alebo zničit‘ rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak aby
nedochádzalo k ich zbyto čnému úhynu alebo kpoškodzovaniu a ničeniu.
Podľa ý 16 ods. I písm. a) v znení ~ 14 ods. J písm. c) zákona OPaK, podľa ~ 15
ods. I písm. a) vznení ~ 14 ods. 1 písm. c) zákona OPaK apodľa š‘ 14 ods. ] písm. c)
zákona OPaK je v území spiatym, š‘-vr‘ým a ‚režim stupňom územnej ochrany zakázané sa
pohybovat‘ mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami
zastavaného územia obce.
‚~

Podľa ‚4~ 13 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
ak možno so zreteľom na všetky okolnosti predpokladat že hrozí nebezpečenstvo
nenávratného alebo závažného poškodenia životného prostredia, nesmie byt‘ pochybnost‘ o
torn, že k takému poškodeniu skutočne dójde, dóvodom pre odklad opatrení, ktoré majú
poškodeniu zabránit‘.

S

Podľa 5 19 od& 1 zákona OPaK národný park predstavuje rozsiahlejšie územie,
spravidla s výmerou nad 1 000 ha, prevažne s ekosystémami podstatne nezmenenými ľudskou
činnosťou alebo v jedinečnej a prirodzenej krajinnej štruktúre, Ivoriace nadregionálne
biocentrá a najvýznamnejšie prírodné dedičs‘vo, v kiorom že ochrana yrírody nadradená nad
ostatné činnostL
Podl‘a 5 19 ods. 4 zákona OPaK orgán ochrany prirody móže na území národného
parku obmedzit‘ rozsah a spósob dopravy a vstup verejnosti do národného parku alebo do
jeho časti, akje to v záujme ochrany prirody a krajiny
Zimné obdobie vo vysokohorskom prostredí je charakteristické extrémnymi
klimatickými podmienkami. Možnosť pohybu turistov Po vyznačených turistických
chodníkoch v zimných podmienkach, a to v masovom meradle pre absentuj úcu sezónnu
uzáveru, by výrazným spůsobom mohla ovplyvniť populácie chránených druhov živočíchov
a poškodiť vyššie uvedené vysokohorské prirodné biotopy európskeho a národného
významu.
Z dóvodu možného ohrozenia záujmov ochrany prírody vo vysokohorskom prostredí
Tatranského národného parku a z principu predbežnej opatrnosti podl‘a * 13 zákona č.
17 1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, okresný úrad v sídle kraja
rozhodol tak ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Keďže ochrana príro4y je verejný záuj em a je potrebné navrhnuté opatrenia na
zabezpeěenie vyššie uvedených záujmov ochrany prírody vykonať bezodkladne, okresný úrad
v sídle kraja podľa ~ 55 ods. 2 správneho poriadku odňal odkladný účinok prípadného
odvolania voči vydanému rozhodnutiu.
Poučenic:
Proti tomuto rozhodnutiu je podl‘a ~ 53 a 54 ods. I a 2 správneho poriadku, možné
podať odvolanie v lehote do 15 dní odo díla oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Prešov,
odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. mien 3, 080 01 Prešov v lehote do 15 dní odo
di‘a oznámenia rozhodnutia.
Prípadne podanému odvolaniu sa podl‘a ~ 55 ods. 2 správneho poriadku odníma
odkladný účinok z dóvodov uvedených v odůvodnení tobto rozhodnutia. Proti
rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku nemožno podl‘a ~ 55 ods. 3 správneho
poriadku podať odvolanie.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať sůdom podľa ~ 177 a nas!. zákona č. 162/2015
Z.z. Správny súdny poriadok, až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po
nadobudnutí právoplatnosti.
Príloha
.

situaěná mapa s grafickým vyobrazením TZCH na území TANAP so sezónnou
uzáverou

r. Mir9álav Benko, MBA
ved ‘Či odboru

Doručí sa
Rozhodnutie sa doruČĺ úČastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením Po dobu 15
dní na ůradnej tabuli Okresného úradu Prešov a zároveň bude zvcrejnené na webovom sídle
Okresného úradu Prešov. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.
Rozhodnutie sa súčasne zverejní na úradných tabuliach dotknutých obcí
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Na vedomje (Do nadobudnutí právoylatnosti)
1. ŠOP SR, Správa Tatranského národného parku, ul. Kapitána Nálepku Č. 2, 059 21
Svit
2. sIŽp, Inšpektorát ZP Košice, odbor Inšpekcie ochrany prírody a krajiny, Rumanova
14, 040 53 Košice
3. sIŽp, Inšpektorát Ž~ Žilina, odbor Inšpekcie ochrany prírody a krajiny, Legionárska
5,Ol2OSZilina
4. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 690/87,
05801 Poprad
5. Okresný úrad Zitina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. M. R. Štefánika Č.
1, 010 01 Zilina

Situačná mapa turistických chodníkov v TANAP-e navrhovaných pre zimnú turistickú uzáveru
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Tématické spracovanie @ Štátna ochrana prirody Slovenskej republiky, Správa TANAP-u, 06/2017
podkladová ortofotomapa: www geoportaisk (WMS ZBGIS)

Legenda:
modrý turistický chodník
zelený turistický chodník
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