
 

č j.: OU-PO-OSZP1-2013/00652-003/HV       V Prešove dňa 16. decembra 2013 

 

 
 

VEREJNÁ    VYHLÁŠKA 

 

 

ZÁMER NA VYHLÁSENIE  

PRÍRODNEJ  PAMIATKY LITMANOVSKÝ POTOK 
 

 

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

a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad“) ako príslušný orgán štátnej 

správy ochrany prírody a krajiny 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 neskorších predpisov v súlade s § 64 

ods. 1 písm. c)  zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon OPaK“), podľa § 3 zákona č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  a príslušný podľa § 67 písm. b) a p) zákona OPaK na vyhlásenie prírodnej 

pamiatky,   v zmysle § 50 ods. 1 zákona OPaK   vlastníkom (správcom, nájomcom) pozemku 

dotknutého zamýšľanou ochranou  

o z n a m u j e 

zámer okresného úradu vyhlásiť navrhované chránené územie podľa projektu ochrany Štátnej ochrany 

prírody Slovenskej republiky, Regionálneho centra ochrany prírody v Tatranskej Štrbe - Správa 

Pieninského národného parku, SNP 57, 061 01  Spišská Stará Ves v kategórii chráneného územia 

národnej siete   

- prírodná pamiatka  (ďalej len „PP“)  Litmanovský potok.   

 

Základná charakteristika územia 

Názov chráneného 

územia: 

PP Litmanovský potok 

Okres a katastrálne 

územia: 

okres Stará Ľubovňa,  

k.ú. Stará Ľubovňa, k.ú. Hniezdne, k.ú. Jarabina, k.ú. Kamienka 

Navrhovaný stupeň 

územnej ochrany: 

štvrtý stupeň územnej ochrany 

Ochranné pásmo: ochranné pásmo PP sa nevyhlasuje a neplatí ani ochranné pásmo podľa §17 

ods.7 a 8 zákona OPaK 

Výmera: celková výmera 13,8154 ha 

Súpis parciel  podľa KN-

C: (stav k 30.06.2013) 

k.ú. Kamienka : KN-C 1262/2, 1379 

k. ú. Jarabina : KN-C  849, 856/1, 856/4, 860, 739/1, 738/1 

k. ú. Hniezdne : KN-C  954 časť, 3606 časť, 3604 časť, 3569 

k. ú. Stará Ľubovňa : KN-C  4634 

Podrobnosti o ochrane, najmä ciele ochrany a opatrenia na ich dosiahnutie, rozsah obmedzení bežného 

obhospodarovania a ekonomické zhodnotenie vplyvu uplatňovania obmedzení bežného 

obhospodarovania 



Odôvodnenie 

ochrany: 

Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov a druhov európskeho 

významu: 

- Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Horské vodné toky a ich 

drevinová vegetácia so Salix eleagnos  (3240) 

- pstruh potočný (Salmo trutta m. fario),  lipeň tymiánový (Thymallus 

thymallus), čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus), hlaváč bieloplutvý 

(Cotus gobio), jalec hlavatý (Leuciscus cephalus), ostriež zelenkavý 

(Perca fluviatilis), slíž severný (Barbatula barbatula), rybárik obyčajný 

(Alcedo athis), vodnár obyčajný (Cinclus cinclus), trasochvost horský 

(Motacilla cinerea), vydra riečna (Lutra lutra), bobor vodný (Castor 

fiber). 
 

Ciele ochrany: Cieľom ochrany je zachovanie alebo zlepšenie priaznivého stavu biotopu 3230 

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos, biotopu 91E0 

Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy a tiež zachovanie prírodného prostredia 

pre existenciu ichtyofauny (výskyt prioritného druhu (Cottus gobio) a iných 

zoocenóz naviazaných na hydrické prostredie potoka. Cieľ ochrany sa dosiahne 

prostredníctvom zachovania alebo zlepšenia stavu biotopov a druhov európskeho 

významu, ktoré sú predmetom ochrany PP. 

Opatrenia: Ponechanie územia na prirodzený vývoj s možnosťou realizácie nevyhnutných 

sanačných prác správcom toku, eliminovanie inváznych druhov rastlín, vrátane 

drevín, zamedzenie fragmentácii biotopov, zamedzenie výstavby bariér v toku. 

Bližšie rozpracované opatrenia budú predmetom programu starostlivosti o PP. 

Rozsah obmedzení 

bežného 

obhospodarovania: 

Obmedzenia bežného obhospodarovania vyplývajú zo štvrtého stupňa územnej 

ochrany podľa § 15  zákona OPaK a z podmienok druhovej ochrany podľa § 34 

a § 35 zákona OPaK 

Ekonomické 
zhodnotenie vplyvu 

uplatňovania obmedzení 

bežného 

obhospodarovania 

Uplatnenie navrhovaného štvrtého stupňa územnej ochrany v PP nebude mať 

vplyv na ekonomické zhodnotenie s dlhodobým výhľadom limitov, regulatívov 

a opatrení. V rámci navrhovanej PP Litmanovský potok so štvrtým stupňom 

ochrany s celkovou výmerou 13,8154 ha, nie je predpoklad vzniku požiadavky 

na úhradu ujmy za obmedzovanie bežného obhospodarovania. 

Možnosti riešenia 

náhrady za 
obmedzenie bežného 

obhospodarovania:  

V rámci navrhovanej PP Litmanovský potok so štvrtým stupňom ochrany, nie je 

predpoklad vzniku požiadavky na úhradu ujmy za obmedzovanie bežného 

obhospodarovania. 

Prípadne vzniknutý nárok na náhradu ujmy za obmedzenie bežného 

obhospodarovania bude riešený podľa § 61 zákona OPaK.  

 

 

Prílohou tohto oznámenia je súpis parciel podľa registra KN-C alebo registra KN-E, listy vlastníctva 

a situačný náčrt s vyznačením PP Litmanovský potok. 

Ďalšie podrobnosti o navrhovanej PP Litmanovský potok sú uvedené v projekte ochrany PP 

Litmanovský potok, ktorý je uverejnený  na  http://www.minv.sk/?uradna-tabula-obvodneho-uradu-

presov . 

            Podľa § 50 ods. 3 zákona OPaK  vlastník (správca, nájomca) dotknutého pozemku, má právo 

najneskôr do 30 dní od jeho verejného oznámenia podať k nemu písomné pripomienky na Okresný úrad 

http://www.minv.sk/?uradna-tabula-obvodneho-uradu-presov
http://www.minv.sk/?uradna-tabula-obvodneho-uradu-presov


Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 

prostredia kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. 

             Za deň verejného oznámenia sa v súlade s § 26 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v z.n.p.  

považuje 15. deň odo dňa vyvesenia tejto verejnej vyhlášky na úradnej tabuli Okresného úradu Prešov a na 

úradnej tabuli Obce Hniezdne, Obce Jarabina, Obce Kamienka a Mesta Stará Ľubovňa. 

 Vlastník (správca, nájomca) dotknutého pozemku je povinný odo dňa verejného oznámenia 

zámeru až do vyhlásenia časti prírody za chránenú bezodkladne oznámiť okresnému úradu výkon činnosti, 

na ktorú je potrebný súhlas alebo ktorá je zakázaná podľa  zákona OPaK (predmetné činnosti sú uvedené 

v zákone OPaK a tiež v projekte ochrany). S projektom ochrany navrhovaného chráneného územia je 

možné sa oboznámiť na dotknutej obci – Obce Hniezdne, Obce Jarabina, Obce Kamienka a Mesta Stará 

Ľubovňa,  na Okresnom úrade v Starej Ľubovni, na Okresnom úrade v Prešove  alebo na internetovej 

stránke okresného úradu: http://www.minv.sk/?uradna-tabula-obvodneho-uradu-presov .  

Na základe vyššie uvedeného Vás okresný úrad žiada o vykonanie uvedených povinností a práv, 

ktoré Vám vyplývajú v zmysle zákona OPaK. 

  

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Miroslav Benko 

                vedúci odboru 

             v. r. 

 

 

 

Príloha: 

1. Súpis parciel podľa registra KN-C alebo registra KN-E a listy vlastníctva  

2. Situačný náčrt s vyznačením PP Litmanovský potok 

 

http://www.minv.sk/?uradna-tabula-obvodneho-uradu-presov

