
  

OBEC  NOVÁ SEDLICA 

067 68 Nová Sedlica č. 23 

 
Číslo: SP-2022/265-04/89                                          V Novej Sedlici  

Vybavuje: Bc. Lenka Macanová                      08.12.2022 

 

  

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Vec 

Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne, ul. Mieru 193, 067 61 Stakčín, IČO 54435480 – 

Cykloturistická trasa Nová Sedlica – lesný sklad 17, líniová stavba, v k.ú. Nová Sedlica a v k.ú. Zboj 

- územné rozhodnutie o využití územia 

   

     R o z h o d n u t i e 

 

Obec Nová Sedlica, ako príslušný určený stavebný úrad podľa § 117 a § 119 ods. 3  zák. č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  v znení neskorších predpisov, na základe návrhu  

navrhovateľa zo dňa 23.09.2022, uskutočneného  územného konania, ústneho pojednávania spojeného s 

tvaromiestnou  obhliadkou konaného dňa 25.11.2022 po posúdení návrhu podľa § 37 a 38 stavebného zákona, 

zosúladení záväzných stanovísk uplatnených dotknutými  orgánmi, posúdení námietok  účastníkov  konania vydáva 

podľa § 39,  39b  stavebného zákona  

 

             územné rozhodnutie o využití  územia  

 

stavby:                           Cykloturistická trasa Nová Sedlica – lesný sklad 17, líniová stavba, v k.ú. Nová Sedlica 

a v k.ú. Zboj 

 

pre navrhovateľa:  Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne, ul. Mieru 193, 067 61 

Stakčín, IČO 54435480 

 

            podľa zakreslenia na situácii využitia územia a podľa projektovej  dokumentácie pre územné konanie,  ktorú   

vypracoval v septembri 2022 zodpovedný  projektant Ing. Róbert Šmajda – RobSON, Palárikova 1603/2, 069 01 

Snina, autorizovaný stavebný inžinier, reg č. 4934*A1. Za projektovú dokumentáciu pre územné konanie v plnom 

rozsahu  zodpovedá zodpovedný projektant stavby. 

Stavba bude umiestnená podľa Prílohy č. 1 - situácie umiestnenia stavby spracovanej na podklade kópie z 

katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

 

Pre využitie územia, projektovú prípravu a realizáciu  sa stanovujú tieto podmienky: 

1. Navrhovaná cyklotrasa prechádza po existujúcej účelovej lesnej ceste (C17). Cyklotrasa si nevyžaduje žiadne 

napojenia na inžinierske siete. Značenie cykloturistickej trasy bude realizované správcom trasy v zmysle STN 01 

8028.  

Základné údaje: 

Dĺžka trasy:    cca 6980 m 

Na začiatku a na konci trasy budú osadené 2 ks cykloturistických informačným (orientačných) prvkov – 

cyklosmerovník, na ktorom sú pripevnené cyklosmerovky a cyklotabuľky. 

2. Rozhodnutím č.j. OU-PO-OSZP1-2022/039119-006 zo dňa 23.08.2022 Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti 

o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja vydal súhlas na 

 vyznačenie cyklistickej turistickej trasy na parc. č. C KN  817, 1057 v k.ú. Nová Sedlica v ochrannom pásme 

Národného parku Poloniny s druhým stupňom ochrany a na parc. č. C KN 1079/4 v k.ú. Nová Sedlica, parc. č. 

C KN 3826, 3822 (časť), 3817, 3818/2 (časť), 3794 (časť), 3790 (časť), 3814 (časť), 3793 (časť), 3796 (časť) 

v k.ú. Zboj vo vlastnom území Národného parku Poloniny s tretím stupňom ochrany. 

 

Telefón   E-mail      Internet           IČO 

+421 901 713 102 spolocnyobecnyuradsnina@gmail.com  www.novasedlica.sk              00323314 
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 na umiestnenie 2 ks cykloturistických informačných (orientačných) prvkov za hranicami zastavaného územia 

obcí Nová Sedlica a Zboj v lokalite na začiatku novo navrhovanej cykloturistickej trasy v ochrannom pásme 

Národného parku Poloniny s druhým stupňom ochrany a v lokalite lesného skladu č. 17 na lesnom celku Lesy 

LPM Zboj vo vlastnom území Národného parku s tretím stupňom ochrany. 

 na umiestnenie 4 ks prenosných stojísk na bicykle za hranicami zastavaného územia obce Zboj v lokalite 

Skoňová, v lokalite včelína a Medovej baby, v lokalite pri odbočke k rybníku na Mlákach a na lokalite lesného 

skladu č. 17 na lesnom celku Lesy LPM Zboj vo vlastnom území Národného parku Poloniny s tretím stupňom 

ochrany.  

3. Navrhovateľ pri realizácii stavby dodrží podmienky záväzných stanovísk: 

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava: 

 SPF súhlasí s realizáciou vyznačenia miest a označení cyklotrasy, stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej 

zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný 

dotknuté pozemky SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní 

s pozemkami SPF. 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice: 

 Existujúca trasa, ktorá bude vyznačená ako cyklotrasa, je vedená v súbehu resp. križuje vodohospodársky 

významný vodný tok Zbojský potok, v úseku rkm 14,500 – 21,400 vodárenský vodný tok, ktorý je vedený 

v správe našej organizácie SVP, š.p.. Zároveň križuje aj viaceré prítoky Zbojského potoka , ktoré sú v správe 

LPM Ulič, š.p.. 

 Akékoľvek zásahy do koryta vodného toku Zbojský potok žiadame vopred odsúhlasiť so zástupcom 

operatívneho správcu vodných tokov Správou povodia Laborca v Michalovciach, kontaktná osoba Ing. 

Chvostaľ, e-mailom na adrese Luboslav.Chvostal@svp.sk.  

 Upozorňujeme, že v zmysle § 49 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z o vodách, v znení neskorších  predpisov je 

správca vodného toku oprávnený pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení 

užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri 

vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10m od brehovej čiary a pri drobných vodných 

tokoch do 5m od brehovej čiary.  

 Zároveň upozorňujem, že správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, v znení 

neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody spôsobené užívaním 

vodných tokov.  

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 

zložiek životného prostredia kraja, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov:  

 Navrhovateľ zabezpečí, že trasa novo navrhovanej cyklotrasy bude vyznačená v zmysle normy STN 01 8028. 

Cykloturistické značenie až po pridelení jej evidenčného čísla trasy od Slovenského cykloklubu P.O:Box B-2, 

921 01 Piešťany. 

 Navrhovateľ zabezpečí, že na predmetnej cykloturistickej trase budú na jej začiatku a na jej konci umiestnené 2 

smerovníky a informačné tabule (s informáciami pre zabezpečenie prevádzky cykloturistickej trasy) pevne 

spojené so zemou. 

 Navrhovateľ zabezpečí prihlásenie novo navrhovanej cykloturistickej trasy do Národného registra 

cykloturistických trás.  

Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov: 

 podľa § 40 zák. č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov je stavebník 

povinný bezodkladne oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť 

nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.  

Slovenský cykloklub, P.O. BOX B-2, 921 01 Piešťany: 

 Žiadame, aby maľované značenie trasy a všetky orientačné prvky boli realizované v zmysle STN 01 8028 

„Cykloturistické značenie“ a práce na značení vykonali akreditovane vyškolení značkári cykloturistických trás 

s platným značkárskym preukazom. Správcom trás bude Aevis, n.o., Rybnická 3951, 069 01 Snina. Organizácia 

môže poveriť správcovaním príslušnej cykloturistickej trasy aj inú organizáciu.  

Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o ŽP, Partizánska 1057, 069 01 Snina: 

 Pri realizácii stavby  je navrhovateľ povinný na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce 

k predchádzaniu a obmedzovaniu poškodzovania alebo ničenia okolitých ekosystémov.  

 Ak v súvislosti so stavbou bude nutný výrub drevín rastúcich mimo lesa je navrhovateľ povinný postupovať 

v súlade s § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.( súhlas vydáva príslušná 

obec pre dreviny rastúce v zastavanom území obce, alebo Okresný úrad Snina pre dreviny rastúce mimo 

zastavaného územia obce.) 

 

mailto:Luboslav.Chvostal@svp.sk
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 Ak v súvislosti s realizáciou stavby bude zaznamenaný výskyt chránených rastlín a chránených živočíchov 

upozorňujeme Vás, že v súlade s ustanoveniami § 40 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

v platnom znení sa vyžaduje výnimka z podmienok ochrany chránených druhov (výnimku vydáva Ministerstvo 

životného prostredia SR). 

 Na vyznačenie cyklistickej turistickej trasy na parc. č. C KN  817, 1057 v k.ú. Nová Sedlica v ochrannom 

pásme Národného parku Poloniny s druhým stupňom ochrany a na parc. č. C KN 1079/4 v k.ú. Nová Sedlica, 

parc. č. C KN 3826, 3822 (časť), 3817, 3818/2 (časť), 3794 (časť), 3790 (časť), 3814 (časť), 3793 (časť), 3796 

(časť) v k.ú. Zboj vo vlastnom území Národného parku Poloniny s tretím stupňom ochrany sa vyžaduje súhlas 

orgánu ochrany prírody (rozhodnutie Okresného úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-PO-OSZP1-2022/039119-006 

zo dňa 23.08.2022). 

 Na umiestnenie 2 ks cykloturistických informačných (orientačných) prvkov za hranicami zastavaného územia 

obcí Nová Sedlica a Zboj v lokalite na začiatku novo navrhovanej cykloturistickej trasy v ochrannom pásme 

Národného parku Poloniny s druhým stupňom ochrany a v lokalite lesného skladu č. 17 na lesnom celku Lesy 

LPM Zboj vo vlastnom území Národného parku s tretím stupňom ochrany sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany 

prírody (rozhodnutie Okresného úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-PO-OSZP1-2022/039119-006 zo dňa 

23.08.2022). 

 Na umiestnenie 4 ks prenosných stojísk na bicykle za hranicami zastavaného územia obce Zboj v lokalite 

Skoňová, v lokalite včelína a Medovej baby, v lokalite pri odbočke k rybníku na Mlákach a na lokalite lesného 

skladu č. 17 na lesnom celku Lesy LPM Zboj vo vlastnom území Národného parku Poloniny s tretím stupňom 

ochrany sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (rozhodnutie Okresného úradu Prešov, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-PO-

OSZP1-2022/039119-006 zo dňa 23.08.2022) 

 V súlade s ustanovením § 83 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás 

upozorňujeme, že ak na vykonanie činnosti sa vyžaduje viac súhlasov, povolení alebo rozhodnutí podľa tohto 

zákona, o veci rozhoduje v jednom konaní vecne príslušný, kompetenčne najvyšší orgán ochrany prírody. Ak 

vami zamýšľaná činnosť napĺňa znaky hore uvedených činností, uvedené súhlasy a výnimky vám v jednom 

konaní môže vydať Ministerstvo životného prostredia SR, resp. Okresný úrad Prešov.  

4. Počas realizácie stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o 

ochranu zdravia osôb na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochranu životného prostredia. 

5. Vznikajúce odpady budú likvidované v súlade s platnou legislatívou SR tak, aby nezaťažovali životné prostredie. 

6. Pri realizácii stavby budú použité vhodné stavebné výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu 

predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, 

požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní. 

7. Stavebník je povinný umožňovať orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na 

stavenisko, nazerať do jej dokumentácie a vytvárať podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu, ako aj 

ohlásiť stavebnému úradu prípadné závady na stavbe, ktoré by ohrozovali život osôb, resp. ich zdravie (§ 100 písm. 

a/ a b/ stavebného zákona). 

8. Pri realizácii stavby dodržať ochranné a bezpečnostné pásma všetkých podzemných  a nadzemných vedení   

(telekomunikačné, elektrické) podľa platných zákonov a EN. 

9. Pri realizácii stavebných prác rešpektovať podmienky uvedené v záväzných stanoviskách dotknutých orgánov 

k územnému konaniu. 

10. Týmto rozhodnutím nie je dotknuté právo  a poškodeného uplatniť si náhradu prípadných škôd dohodou, resp. 

právo poškodeného vymáhať prípadne vzniknutú škodu na súde v občiansko-právnom konaní. 

11. Toto územné rozhodnutie platí dva roky odo dňa právoplatnosti. 

 

 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

V priebehu územného konania neboli zo strany  účastníkov konania  vznesené námietky. 
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O d ô v o d n e n i e 

 

Obec Nová Sedlica prevzala dňa 23.09.2022 od navrhovateľa: Správa Národného parku Poloniny so sídlom 

v Stakčíne, ul. Mieru 193, 067 61 Stakčín, IČO 54435480 návrh na územné rozhodnutie vo využití územia: 

Cykloturistická trasa Nová Sedlica – lesný sklad 17, líniová stavba, v k.ú. Nová Sedlica a v k.ú. Zboj. Uvedeným 

dňom bolo začaté územné konanie.  

Vzhľadom na to, že predložený návrh neposkytoval dostatočný podklad pre posúdenie využitia územia , 

tunajší úrad vyzval navrhovateľa na doplnenie návrhu a územné konanie rozhodnutím č. SP-2022/265-02/89 zo dňa 

13.10.2022 prerušil. Po doplnení návrhu tunajší úrad pokračoval v územnom konaní a oznámil začatie územného 

konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom.  

Účastníkov konania stavebný úrad v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona upovedomil verejnou vyhláškou, 

nakoľko sa jedná aj o líniovú stavbu a stavbu s veľkým počtom účastníkov konania a stanovil ústne pojednávanie 

s miestnou obhliadkou na deň 25.11.2022. Oznámenie o začatí konania o využití územia bolo vyvesené na úradnej 

tabuli obce Nová Sedlica a Zboj  od dňa 24.10.2022 do 08.11.2022. 

 

Navrhovateľ v priebehu konania tunajšiemu úradu doložil: 

Záväzné stanoviská dotknutých orgánov: 

 Okresný Úrad Prešov, Odbor výstavby a bytovej politiky, Oddelenie štátnej stavebnej správy č. OU-PO-

OVBP2-2022/047078-002 zo dňa 22.09.2022 

 Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 

životného prostredia kraja č. OU-PO-OSZP1-2022/039119-006 zo dňa 23.08.2022 

 Okresný úrad Snina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Orgán ochrany prírody č. OU-SV-OSZP-

2022/000892-002 zo dňa 22.11.2022 

 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice č. CS SVP OZ KE 4945/2020/2 zo dňa 

07.12.2020 

 Obec Nová Sedlica č. OcÚ-109/2022-2 zo dňa 19.11.2018 

 Slovenský cykloklub zo dňa 16.11.2022 

 Krajský pamiatkový úrad Prešov č. KPUPO-2022/23586-2/98515/JU zo dňa 24.11.2022 

 Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p., č. LPM-499/2022 zo dňa 14.07.2022 

 Slovenský pozemkový fond č. SPFZ009686/2020 zo dňa 21.01.2021 

dokumentáciu k územnému konaniu a iné doklady.   

 

 

Podľa sadzobníka správnych poplatkov zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov bol tunajším úradom vybraný poplatok v hodnote 100,00 €. Správny poplatok bol prevedený na účet Obce 

Nová Sedlica, dňa 27.09.2022. 

 

Stavebný úrad posúdil návrh na využitie územia v zmysle § 37 ods. 2 stavebného zákona. Pri novom využití 

územia sa nepredpokladá negatívny dopad  na životné prostredie. 

 

            Na základe predloženého návrhu, uskutočneného územného konania,  doložených dokladov, stanovísk 

dotknutých orgánov, po  posúdení dopadu vlastnej stavby na životné prostredie tunajší úrad  rozhodol tak, ako je to 

uvedené vo výrokovej časti tohto  rozhodnutia. 
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Poučenie: 

            Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto  

rozhodnutiu  môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia na Obec Nová Sedlica č. 

23, 067 68. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom 

podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z.z. správneho súdneho poriadku. 

 

 

 

 

 

 

 

Vasil Dinič 

starosta obce 
 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením  po dobu 15 dní (posledný 

deň vyvesenia je dňom doručenia) na úradnej tabuli správneho orgánu Obce Nová Sedlica, 067 68 Nová Sedlica č. 

23. Rozhodnutie sa súčasne zverejní na webovom sídle Obce Nová Sedlica (www.novasedlica.sk), na úradnej tabuli 

Obce Zboj, 067 68 Zboj č. 68, na webovom sídle Obce Zboj (www.zboj.sk). 
 

 

 

Rozhodnutie sa doručí dotknutým orgánom: 

1. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, OOP a VZŽP kraja, Námestie mieru 3, 080 01 

Prešov, IČO 00151866 

2. Slovenský  cykloklub, Námestie slobody 1716/6, 921 01 Piešťany, IČO 34009388 

3. Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie - OPaK, Partizánska 1057, 069 01 Snina, IČO  

00151866 

 
Na vedomie (bez právnych účinkov v zmysle doručenia):  

4. Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne, ul. Mieru 193, 067 61 Stakčín, IČO 54435480 + 

overená projektová dokumentácia 

5. Obec Nová Sedlica, 067 68 Nová Sedlica 23, IČO 00323314, Vasil Dinič, starosta obce  

6. Obec Zboj, 067 68 Zboj č. 98, IČO 00323811, Ladislav Ladomirjak, starosta obce 

7. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p., Ulič 96, 067 67 Ulič, IČO 00492531 

8. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice,  Ďumbierska 910/14, 040 01 Košice, IČO  36022047 

9. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15, Bratislava, IČO 17335345 

 

 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa 

https://ppprotect.sk/dokument/obec-nova sedlica/. 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.novasedlica.sk/
http://www.zboj.sk/
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