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Záznam z  prerokovania zámeru vyhlásiť prírodnú rezerváciu (PR) 

Rydošová a z prerokovania pripomienok k tomuto zámeru. 
 

Miesto prerokovania: zasadačka Okresného úradu Humenné v Humennom, Kukorelliho 

1492/1, 066 01 Humenné  

 

Dátum prerokovania: 6. 12. 2019 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí nedielnu súčasť záznamu 

 

Predmet prerokovania: prerokovanie zámeru vyhlásiť RP Rydošová podľa projektu ochrany 

PR Rydošová  a prerokovanie pripomienok vznesených k zámeru  

s vlastníkmi, správcami a nájomcami dotknutých pozemkov, s dotknutými obcami a 

dotknutými orgánmi štátnej správy. 

Prerokovanie bolo oznámené listom  Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné 

prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja č.:OU-

PO-OSZP1-2019/054150-2/SA zo dňa 06.11.2019. 

 

Priebeh prerokovania : 

Prerokovanie otvorila a viedla RNDr. Marta Makarová, vedúca oddelenia ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, odboru starostlivosti o životné 

prostredie Okresného úradu Prešov (ďalej len „okresný úrad“),  ktorá stručne informovala 

prítomných o týchto skutočnostiach: 

- Projekt ochrany PR Rydošová vypracovala Štátna ochrany prírody SR z dôvodu, 

aby bola zabezpečená ochrana v 5. stupni ochrany pre časť územia navrhovaného 

(v rámci spresnenia hraníc)  ako súčasť lokality svetového dedičstva  Staré bukové 

lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy. PR Rydošová je 

navrhovaná ako súčasť komponentu Udava  lokality svetového dedičstva Staré 

bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy. 

- Návrh spresnenia hraníc lokality svetového dedičstva, a to jej jednotlivých  

komponentov rámci SR (komponenty: Havešová, Rožok, Stužica – Bukovské 

vrchy, Udava, Vihorlat a Kyjovský prales)  bol schválený uznesením vlády SR č. 

508 zo dňa 14.10.2019. 

- Prírodnú rezerváciu bude vyhlasovať vláda SR všeobecne záväzným právnym 

predpisom (VZPP). 

- Okresný úrad  po obdržaní  projektu ochrany  písomne oznámil zámer vyhlásiť PR 

Rydošová známym vlastníkom, správcom, nájomcom, dotknutej obci, dotknutým 

orgánom štátnej správy a mimovládnej organizácii LZ VLK (listy č. OU-PO-

OSZP1-2019/054150-2/SA zo dňa 06.11.2019 a  č. OU-PO-OSZP1-2019/054150-

3/SA zo dňa zo dňa 06.11. 2019). Na základe tohto oznámenia majú dotknuté 

subjekty podávať pripomienky k tomuto zámeru/projektu ochrany  PR  v zákonom 

stanovenej lehote (30 dní od doručenia oznámenia). Verejnosti je zámer oznámený 

vyvesením na úradnej tabuli obce Osadné. 
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- Lehota na podávanie pripomienok končí cca 15.12.2019, a z tohto dôvodu je 

možné pripomienky dotknutých subjektov zasielať okresnému úradu ešte i po 

tomto dnešnom prerokovaní. 

- Projekt ochrany PR Rydošová je uverejnený na linku www.sopsr.sk/prrydosova.sk 

Projekt ochrany PR Rydošová bol pre prítomných odprezentovaný pracovníkom Správy 

CHKO Východné Karpaty  Ing. Martinom Šepeľom. Okrem iného bolo tiež konštatované: PR 

Rydošová má výmeru 88,1881 ha, je v k.ú. Osadné, je rozdelená na zónu A (5. stupeň 

ochrany) a zónu B (4. stupeň ochrany). Zóna A je v hraniciach jadrovej zóny lokality 

svetového prírodného dedičstva, zóna B je v hraniciach  ochrannej zóny B1 (so striktnou 

ochranou) lokality svetového prírodného dedičstva.  Do územia PR Rydošová nezasahuje 

ochranná zóna B2 lokality svetového prírodného dedičstva. Ochranné pásmo PR sa 

samostatne nevyhlasuje, pre PR bude platiť ochranné pásmo vyplývajúce zo zákona 

č.543/2002 Z.z., ktorým je územie o šírke 100 m po vonkajšom obvode hraníc PR (3. stupeň 

územnej ochrany). Pozemky PR sú len vo vlastníctve štátu, a v správe Lesov SR, š.p. 

a Slovenského pozemkového fondu. 

 

Následne bola k zámeru vyhlásenia PR Rydošová podľa projektu jeho ochrany  uskutočnená 

diskusia, v rámci ktorej niektoré dotknuté  a iné subjekty predniesli svoje pripomienky 

a otázky. Na vznesené pripomienky a otázky odpovedali  zástupcovia okresného úradu, 

zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR, sekcie ochrany prírody, krajiny 

a biodiverzity (riaditeľ odboru biodiverzity a krajiny – Ing. Peter Maňka, PhD.)   

a zástupcovia ŠOP SR, Správy CHKO Východné Karpaty (riaditeľ správy - Ing.Platko, 

Ing.Šepeľa, Ing.Doboš)  a  Správy NP Poloniny  (Ing. Gič). 

    Pripomienky k zámeru vyhlásiť PR Rydošová/k projektu ochrany PR Rydošová predniesli:  

- Zástupcovia  Poľovníckeho združenia Osoj Osadné. 

- Zástupcovia Lesov SR, š.p., Banská Bystrica , ktorí na rokovaní   odovzdali svoje 

pripomienky i v písomnej podobe a uviedli, že ich pripomienky sú zásadné 

(Poznámka: Lesy SR š.p. sú správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu 

v území PR Rydošová, okrem pozemku parcela  KN C č....k.ú. Osadné). 

- Zástupcovia mimovládnej organizácie LZ VLK, ktorí uviedli, že svoje 

pripomienky doručia  písomne. 

Zástupkyňa  Slovenského pozemkového fondu  uviedla, že k zámeru vyhlásena PR Rydošová 

nemá žiadne pripomienky. Zároveň tiež informovala, že parcelu KN C č 735/3 k.ú. Osadné, 

ktorá je lesným pozemkom vo vlastníctve štátu dáva SPF do prenájmu Lesom SR, š.p.. 

V rámci odpovedí na vznesené pripomienky bolo okrem iného konštatované tiež nasledovné: 

- Okresný úrad má v súlade s § 50 zákona OPaK povinnosť informovať o zámere 

vyhlásenia prírodnej rezervácie  dotknutých vlastníkov, správcov alebo nájomcov, 

ktorých je možné zistiť z katatsra nehnuteľností. PZ  nie je vlastníkom, správcom 

ani nájomcom dotknutého územia. Je užívateľom poľovného revíru na základe 

užívateľskej zmluvy medzi PZ  s  vlastníkom územia. Okresný úrad o zámere 

vyhlásiť PR Rydošová písomne infomoval Obvodnú poľovnícku komoru 

Humenné. Zámer vyhlásiť toto chránené územie za chránené územie s 5. stupňom 

ochrany,  bol už v minulosti  s dotknutými subjektami prerokovávaný postupom 

podľa zákona OPaK  (v roku 2011). Teraz je zámer  s upraveným vymedzením 

návrhu prírodnej rezervácie Rydošová  opätovne prerokovávaný. 

-  V 5. stupni ochrany je podľa zákona OPaK zakázané loviť živočíchov. Nie je však 

zakázaný  pohyb v súvislosti s výkonom práva poľovníctva. Podľa zákona OPaK  
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nárok na fiančnú náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania má napr. 

vlastník, správca, nájomca,  nie však poľovné združenie   ako užívateľ pozemkov 

v chránenom území. 

- Pripomienky vznesené zástupcami Lesov SR, ktoré sa týkajú požadovanej opravy  

textov projektu ochrany PR Rydošová budú primerane upravené tak, aby 

korešpondovali s textom dokumentu návrhu úpravy hraníc slovenských 

komponentov lokality svetového dedičstva UNESCO schváleného vládou SR 

uznesením č. 508 zo dňa 14. Októbra 2019. Vyhodnotenie tých pripomienok, na 

ktoré nebola daná zo strany orgánov a organizácie OPaK relevantná 

vyhodnocujúca odpoveď, bude Lesom SR š.p. písomne oznámené  (napr. 

pripomienky k potrebe umožnenia údržby cestnej siete v zóne A a B, zabezpečenie 

financovania stratových lesohospodárskych opatrení v zóne B).  

- Pripomienky vznesené zástupcami LZ VLK, ktoré sa týkali doplnenia predmetu  

ochrany PR a s tým súvisiacej úpravy „cieľov ochrany“,  budú v projekte ochrany 

primerane upravené. K pripomienke o potrebe vymenovať podmienky ochrany pre 

zónu B  PR Rydošová  v jej vyhlasovacom všeobecne záväznom právnom 

predpise, bolo konštatované, že táto požiadavkou súvisí s pravidlami tvorby VZPP.  

- Konštatované bolo tiež, že PR Rydošová nie je vymedzená tak, že zahŕňa  iba celé 

parcely   resp.  iba celé JPRL. Bola vymedzená tak, že jej hranice, ak nie sú 

totožné s hranicami parcely alebo JPRL, sú vedené  po evidentných prírodných 

terénnych líniách.  

- Zodpovedané boli tiež ostatné otázky k zámeru vyhlásiť PR Rydošová vznesené  

zástupcom OÚ Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie, zástupcom PSK, 

odboru regionálneho rozvoja. 

 

Záverom boli prítomní zo strany okresného úradu informovaní o nasledovnom: 

 z tohto prerokovania bude vypracovaný stručný záznam, ktorý  bude zverejnený 

na webovom sídle okresného úradu 

 písomne doručené pripomienky budú zapísané v tabuľkovom prehľade spolu s ich 

vyhodnotením. Tabuľka s pripomienkami bude zverejnená na webovom sídle 

okresného úradu. 

 

 

   

 

 

V Humennom,  dňa 6. 12. 2019     

 

 

 

 

 

                                                                      Zapísala:  Ing. Sekeráková, OU Prešov,  

                odbor starostlivosti o životné prostredie 

 

 

 

Príloha:  prezenčná listina 


