
Osadský urbársky spolok PS Liptovská Osada, Liptovská Osada 369,
034 73 Liptovská Osada

                                                                                                 
Okresný úrad Žilina,

Odbor starostlivosti o životné prostredie
Vysokoškolákov 8556/33B

010 08  Žilina

V Liptovskej Osade 24.01.2023

P-zon.VF 23012023 

Vec: Pripomienky k z  ámeru vyhlásenia zón Národného parku Veľká Fatra a zmeny jeho   
hraníc a zmeny hraníc ochranného pásma a návrh Programu starostlivosti o 
Národný park Veľká Fatra a jeho ochranné pásmo na roky 2023-2052.

Výboru   Osadského  urbárskeho  spolku  p.s.  Liptovská  Osada  bolo  dňa  16.1.2023,
prostredníctvom Obecného úradu v Liptovskej Osade doručené oznámenie Okresného úradu
Žilina,  odboru  starostlivosti  o  životné  prostredie,  oddelenie  ochrany  prírody  a vybraných
zložiek životného prostredia  so sídlom na ulici Vysokoškolákov 8556/33B Žilina. Bol nám
oznámený:
-  zámer vyhlásiť zóny Národného parku Veľká Fatra, zmeny jeho hraníc a zmeny hraníc jeho
ochranného pásma, ako aj úprava ochranného pásma na roky 2023 – 2052.
- návrh Programu starostlivosti o národný park Veľká Fatra a jeho ochranné pásmo na roky
2023 - 2052 

Ochrana  prírody  je  spoločným  záujmom  nás  všetkých,  teda  vlastníkov  dotknutých
pozemkov.  Súhlasíme,  že v prípade ochrany prírody nie  je  dôležité,  či  sa jedná o pozemky
lesné alebo iné. Ale zároveň je pre nás dôležité zachovanie a uplatňovanie vlastníckeho práva,
ako aj ostatných práv z neho vyplývajúcich. 

Máme za to,  že na prejednanie  a prijatie  dokumentov takéhoto  charakteru  a rozsahu
musí  byť vyčlenený dostatok  času,  inak  sú následkom rýchlo  prijatých rozhodnutí  zásadné
nedostatky, z ktorých vyplývajú negatívne dopady pre vlastníkov, návštevníkov NP a pre NP
samotný.

Po preštudovaní podmienok uvedeného zámeru, ako aj po oboznámení sa s konkrétnymi
pozemkami v katastrálnom území Liptovská Osada, ktorých sa zonácia týka (či už ako celku
alebo len časťami), uvádzame nasledovné pripomienky:

Pripomienka č.1:
Osadský urbársky spolok, pozemkové spoločenstvo Liptovská Osada ako zástupca vlastníkov
dotknutých  pozemkov,  nebol  priamo  oslovený  listom  Okresného  úradu  (viď.  list  OU-ZA-
OSZP1/2022/057415-001/Drn).  Neboli  nám doručené prílohy ani podklady či  už v tlačenej,
alebo elektronickej podobe. Oznámenie spolu s prílohami nám bolo doručené prostredníctvom
Obce Liptovská Osada na vyžiadanie 16.1.2023.



Pripomienka č.2:

Aj keď len malá časť našich hospodárskych lesov a iných pozemkov je zaradená do zóny C,
nesúhlasíme s  časovým obmedzením prác v porastoch nad 50 rokov od 1.  augusta  do 28.
februára v zóne „C" tak, ako to vymedzuje návrh Programu starostlivosti o NP Veľká Fatra na
strane  56  -  „v  porastoch  s  vekom nad  50 rokov úmyselnú a  vykonávanie  náhodnej  ťažby
vykonať v mimohniezdnom období, t.j od 1. augusta do 28. februára bežného kalendárneho
roka".
 Ako dôvod uvádzame, že nevykonanie náhodnej ťažby po kalamite (aj v susedných porastoch )
v priebehu 6-tich mesiacov, by mohlo spôsobiť nekontrolované rozšírenie podkôrneho hmyzu
a iných škodlivých činiteľov aj na okolité porasty. Preto navrhujeme ponechať doterajší režim,
t. j. vykonávanie uvedených činnosti bez časového obmedzenia.

Pripomienka č. 3:

V zoznamoch parciel podľa evidencie katastra nehnuteľností – register E a C stav k 30.1.2021,
ktoré  sú  uvedené  v prílohe  č.1a  a 1b,  sú  uvedené  parcely,  ktoré  podľa  priloženej  mapovej
dokumentácie ležia mimo hraníc Národného parku Veľká Fatra – konkrétne pozemky v povodí
rieky Revúca až po hranicu katastra smerom na Ružomberok. Žiadame spresnenie, vysvetlenie.

Pripomienka č. 4:

Žiadame účasť zástupcov vlastníkov dotknutých pozemkov,  ako aj ostatných občanov obce
Liptovská Osada (zástupca OÚ a pod.) pri vypracovávaní nového návštevného poriadku NP
Veľká Fatra. Vzhľadom na skutočnosť, že pozemky zaradené do Zóny C (3. stupeň ochrany)
ležiace mimo zastavaného územia obce, ale v jeho bezprostrednej blízkosti,  ako aj pozemky
v blízkosti rekreačných zariadení v okolí obce a ciest vedúcich k týmto zariadeniam, ktoré boli
doteraz využívané na oddychové, rekreačné a iné voľnočasové aktivity, ako aj na individuálny
zber lesných plodov, by sa po zmene návštevného poriadku stali neprístupnými verejnosti.

Pripomienka č. 5: 

Žiadame  zachovať  miesta  a trasy  vyhradené  pre  voľný  pohyb  peších  návštevníkov  mimo
vyznačených turistických chodníkov a náučných chodníkov na území národného parku uvedené
v  Prílohe  č.  2  k vyhláške  Krajského  úradu životného  prostredia  v Žiline č.  8  /2005  a tieto
rozšíriť  o lokalitu  (bez  špecifického  názvu)  v šírke  100 m od cesty  z Liptovskej  Osady do
rekreačného zariadenia Škutovky.

Pripomienka č. 6:

Žiadame vypracovať a zverejniť analýzu dopadu uvedeného zámeru v sociálnej, ekonomickej
a hospodárskej oblasti, ktorá bude zahŕňať aj vplyv na osoby a skupiny žijúce alebo pôsobiace
na  dotknutom  území.  Ďalej  žiadame  všetky  pripravované  zmeny  vykonať  so  zreteľom  na
hospodárske, sociálne a regionálne dispozície dotknutých území.

Pripomienka č. 7:
Žiadame  o podrobnejšie  informácie  vzhľadom k možnosti  riešenia  spôsobu a určenia  výšky
poskytnutia náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania podľa § 61 odst. 1 písm. a) až
d) zákona číslo 543/2022 Z. z. .



Na základe uvedených pripomienok, žiadame stiahnuť z procesu vyhlasovania:
-  Zámer vyhlásiť zóny Národného parku Veľká Fatra, zmeny jeho hraníc a zmeny hraníc jeho
ochranného pásma podľa Projektu ochrany Národného parku Veľká Fatra a jeho ochranného
pásma
 - Návrh Programu starostlivosti o Národný park Veľká Fatra a jeho ochranné pásmo na roky
2023-2052 

Ďalej  vrátiť  dokumentáciu  navrhovateľovi  na  prepracovanie  na  základe  odborných  a
legislatívnych kritérií a na základe diskusie s vlastníkmi a správcami pozemkov, ju opätovne
predložiť po prepracovaní.

Za výbor Osadského urbárskeho spolku p.s.                                        
Branislav Vierik

                                                                                                                predseda spoločenstva

Na vedomie:
 Obec Liptovská Osada
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