OBEC ULIČ
067 67 Ulič č. 89
Číslo: SP-2021/127-004
Vybavuje: Bc. Lenka Macanová

V Snine, dňa 03.11.2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vec
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica, IČO 17058520 –
Návrh úpravy trasy náučného chodníka Rožok a vyznačenie miestnych turistických chodníkov, líniová stavba
v k.ú. Ulič, Uličské Krivé
- územné rozhodnutie o využití územia
Rozhodnutie
Obec Ulič, ako príslušný 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 15.04.2021, uskutočneného územného konania, 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:

Návrh úpravy trasy náučného chodníka Rožok a vyznačenie miestnych
turistických chodníkov, líniová stavba v k.ú Ulič, Uličské Krivé

pre navrhovateľa:

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská
Bystrica, IČO 17058520

podľa zakreslenia na situácii využitia územia a podľa projektovej dokumentácie pre územné
konanie, ktorú vypracoval v júli 2020 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. Trasa súčasného naučného chodníka Rožok bola vybudovaná a vyznačená v roku 2013. Na náučnom
chodníku sa v súčasnosti nachádza 5 zastávok resp. informačných panelov, ktoré informujú návštevníka o
prírodnej rezervácii Rožok.
Projekt rieši úpravu trasy naučného chodníka Rožok predĺžením pre vytvorenie okružnej trasy. Úprava –
predĺženie trasy je navrhované v úseku 0,6 km (trasa3), v úseku 0,4 km (trasa 4), v úseku 0,9 km (trasa 5) a
v úseku 0,4 km (trasa 8), celkom o 2,2 km.
Súčasťou projektu je aj návrh vyznačenia miestneho turistického chodníka z obce Uličské Krivé k naučnému
chodníku Rožok v úseku 1 km (trasa 2) a tiež návrh vyznačenia miestneho turistického chodníka z obce Ulič
k turistickému chodníku č. 0925 Ubľa – Nová Sedlica v úseku 1,7 km (trasa 1).
Značenie trás bude realizované v zmysle STN 01 8025 pásovými značkami a šípkami. Farba značenia bude
upresnená po dohode s Klubom slovenských turistov. Značeniu trás budú predchádzať ľahké terénne úpravy
pozostávajúce z odstránenia konárov prekážajúcich v trase chodníka. Na trasách budú osadené smerovníky,
značkárske kolíky a doplnkové prvky – dve drevené lávky cez drobné vodné toky (Javorník – lávka č. 1,
Rožok – lávka č. 2)
2. Rozhodnutím č.j. OU-PO-OSZP1-2020/047693-7/KM-R zo dňa 20.11.2020 Okresný úrad Prešov, Odbor
starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
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vydal súhlas na: budovanie a vyznačenie novo navrhovaných úsekov náučných chodníkov Rožok (trasa 3,
trasa 4, trasa 5, trasa 7 a trasa 8) a na vyznačenie novo navrhovaných miestnych turistických značení
chodníkov (trasa 1 a trasa 2) vo vlastnom území NP Poloniny s tretím stupňom ochrany a v ochrannom pásme
NP Poloniny s druhým stupňom ochrany, na umiestnenie informačného zariadenia (smerovníka) na parcele
KN-C č. 1708 v k.ú. Uličské Krivé a zároveň aj podľa § 14 ods. 2 písm. g) zákona OPaK na umiestnenie
stavby (smerovníka pevne spojeného so zemou betónovým základom) vo vlastnom území NP poloniny
s tretím stupňom ochrany, na umiestnenie informačného zariadenia ako sú smerovníky (7ks) a značkárske
kolíky (4ks) na parcelách KN-C č. 2146, 2148, 1567/1, 1703 v k.ú. Uličské Krivé a na parcelách KN-C č.
1633, 2168/2, 2500/7 v k.ú. Ulič v ochrannom pásme NP Poloniny s druhým stupňom ochrany.
Zároveň rozhodnutím č.j. OU-PO-OSZP1-2020/047693-7/KM-R zo dňa 20.11.2020 Okresný úrad Prešov,
Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia kraja povolil výnimku :zo zákazu pohybovať sa mimo turistických značení chodníkov alebo
náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obci Uličské Krivé a Ulič vo vlastnom území NP
Poloniny v treťom stupni územnej ochrany pri realizácii turistického značenia chodníka a doplnkov trasy
náučného chodníka Rožok.
3. Navrhovateľ pri realizácii stavby dodrží podmienky záväzných stanovísk:
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava:
 na dotknuté pozemky Slovesnkého pozemkového fondu (ďalej „SPF“) bude najneskôr po ukončení
realizačných prác zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to
odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka
vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby.
 k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadných užívateľov pozemkov SPF/nezistených vlastníkov.
 všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti so stavbou vynaloží, sú jeho vlastnými nákladovými položkami.
 po dokončení stavby budú pozemky SPF/nezistených vlastníkov dané do pôvodného stavu tak, aby mohli
byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik, 067 67 Ulič:
 súčasná trasa aj nová trasa nebude viesť po približovacích linkách ani po dočasných približovacích
nespevnených cestách (zvážniciach).
 pri realizácii projektu na lesných pozemkoch budú dodržané protipožiarne opatrenia
 dbať, aby pri manipulácii so stavebným materiálom neboli poškodené okolité porasty.
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice:
 jednotlivé smerovníky v rámci značenia trás situovať vo vzdialenosti minimálne 5 m od brehovej čiary
drobných vodných tokov v dotkuntom území s prihliadnutím na charakter vodného toku a
geomorfologické charakteristiky dotknutého územia.
 technické riešenie návrhu osadenia drevených lávok cez drobné vodné toky, ktoré nesmú zasahovať do
terajšieho prietočneho profilu dotknutého toku, pred realizáciou stavby doporučujeme odsúhlasiť s našou
Správou povodia Laborca v Michalovciach, kontaktná osoba – Ing. Ľuboslav Chvostaľ, t. č. 056/687 27
31, 0914 365 112.
 v zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov sú vlastníci stavieb, ktoré
nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačním
území povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali
plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom.
 správca vodného toku podľa § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 o vodách, v znení neskorších predpisov
nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou.
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany přírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov:
 žiadateľ zabezpečí, že trasy nových úsekov existujúceho naučného chodníka Rožok a trasy nových
turistických chodníkov budú vyznačené v NP Poloniny a v jeho ochrannom pásme v trasách vykreslených
v prílohe č. 2 rozhodnutia OU-PO-OSZP1-2020/047693-7/KM-R.
 žiadateľ zabezpečí, aby trasy nových úsekov existujúceho náučeného chodníka Rožok a trasy nových
turistických chodníkov boli vyznačené príslušnými turistickými značkami v zmysle normy STN 01 8025.
 žiadateľ zabezpečí, že drevené nosné stĺpiky, na ktorých budú umiestnené jednotlivé informačné tabule a
informačné piktogramy, budú osadené podľa situačných máp s vyznačením informačných zastavení
v rámci turistického chodníka „Nová Sedlica – Kremenec“ a turistického chodníka „Runina – Jarabá
skala“ uvedených v prílohe rozhodnutia č. OU-PO-OSZP1-2020/047693-7/KM-R.
 žiadateľ bude dôsledne rešpektovať a dodržiavať odporúčania a podmienky vyplývajúce zo stanovísk ŠOP
(všetkých jej zložiek), vyplývajúce z odborného stanoviska č. ŠOP SR/1194-003/2019 zo dňa 20.09.2019.

6. 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.
7. Vznikajúce odpady budú likvidované v súlade s platnou legislatívou SR tak, aby nezaťažovali životné
prostredie.
8. 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.
9. 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).
10. Pri realizácii stavby stavebník je povinný na vlastné náklady vykonať opatrenia
smerujúcek predchádzaniu a obmedzovaniu poškodzovania alebo ničenia okolitých ekosystémov.
11. Pri realizácii stavebných prác rešpektovať podmienky uvedené v záväzných stanoviskách dotknutých
orgánov k územnému a stavebnému konaniu.
12. Toto územné rozhodnutie platí tri roky odo dňa právoplatnosti.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu územného konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené námietky.

Odôvodnenie
Obec Ulič prevzala dňa 15.04.2021 od navrhovateľa: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,
Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica, IČO 17058520 Návrh úpravy trasy náučného chodníka Rožok a
vyznačenie miestnych turistických chodníkov, líniová stavba v k.ú Ulič, Uličské Krivé. 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. ÚR-2021/127-002/77 zo dňa 25.05.2021 prerušil. Po doplnení návrhu tunajší úrad pokračoval
v územnom konaní.
Podklady k vydaniu rozhodnutia:
- záväzné stanoviská dotknutých orgánov,
- 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 Ulič, dňa 07.05.2021
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.

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 l5 dní odo dňa doručenia na Obec Ulič, 067 67
Ulič č. 89. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym
súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z.z. správneho súdneho poriadku.

Ján Holinka
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 Ulič, 067 67 Ulič 89.
Oznámenie sa súčasne zverejni na webovom sídle Obce Ulič (www.obeculic.sk), na úradnej tabuli Obce
Uličské Krivé, 067 67 Uličské Krivé 45, na webovom sídle Obce Uličské Krivé (www.ulicskekrive.sk).

Na vedomie (bez právnych účinkov v zmysle doručenia):
1. Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica, IČO 17058520, v zastúpení Ing.
Marián Gič, Správa Národného parku Poloniny, Mieru 193, 067 61 Stakčín
2. Obec Ulič, 067 67 Ulič č. 89, Ján Holinka, starosta obce, IČO 00323811
3. Obec Uličské Krivé, 067 67 Uličské Krivé č. 45, Ing. Juraj Cogan, starosta obce, IČO 00323705
4. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ulič, Ulič 241, 067 67 Ulič, IČO 31955576
5. Lesy Slovenskej republiky, š.p., Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance, 36038351
6. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15, Bratislava, IČO 17335345
7. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p., Ulič 96, 067 67 Ulič, IČO 00492531
8. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 965 55 Banská Štiavnica, IČO 36022047
9. Pozemkové spoločenstvo urbárska spoločnosť Ulič, Ulič č. 247, 067 67 Ulič, IČO 31955266
10. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO 37870475
11. Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO 37936859
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 http: https://ppprotect.sk/dokument/obec-ulic/.
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Príloha č. 1 – Situácia umiestnenia stavby

