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 Údaje o spracovaní návrhu 
 
Názov navrhovaného ochranného pásma: Ochranné pásmo Pamiatkovej rezervácie Osturňa a nehnuteľných národných 
kultúrnych pamiatok v obci Osturňa 

Názov / meno spracovateľa: Mgr. Dagmara Baroková  Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 

Dátum spracovania: jún 2022 

Význam používaných skratiek: 

NKP    = nehnuteľná národná kultúrna pamiatka (nehnuteľná kultúrna pamiatka) 

OP    = ochranné pásmo 

PR    = pamiatková rezervácia  

pamiatkový zákon  = zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov 

KPÚ   = krajský pamiatkový úrad 

 

Návrh na vyhlásenie ochranného pásma Pamiatkovej rezervácie Osturňa a nehnuteľných národných kultúrnych 
pamiatok v obci Osturňa (ďalej len „návrh na vyhlásenie OP“) vypracoval Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v zmysle 
§ 18 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový 
zákon“). Účelom vyhlasovania OP je vymedziť územie na ochranu a usmernený rozvoj okolia alebo prostredia 
pamiatkovej rezervácie a nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky.  

Dňa 11. 03. 2022 bol návrh na vyhlásenie OP prerokovaný s orgánmi Obce Osturňa. Predkladané znenie návrhu 
je upravené v zmysle pripomienok. 

Návrh na vyhlásenie OP je podkladom pre správne konanie v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Ochranné pásmo vyhlasuje na základe stanoviska obce Pamiatkový 
úrad Slovenskej republiky rozhodnutím, v ktorom vymedzí jeho územie a podmienky ochrany. Účastníci konania 
o vyhlásení ochranného pásma sú upovedomení o začatí konania formou verejnej vyhlášky. Doručenie rozhodnutia 
o vyhlásení ochranného pásma sa vykoná verejnou vyhláškou. 

 

Právny rámec  

Návrh na vyhlásenie OP vychádza z ustanovení pamiatkového zákona a prihliada na ďalšie národné 
a medzinárodné právne predpisy: Ústava Slovenskej republiky, Deklarácia Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane 
kultúrneho dedičstva č. 91/2001 Z. z., Dohovor o ochrane architektonického dedičstva Európy – oznámenie č. 369/2001 
Z. z.) a Európsky dohovor o krajine (oznámenie č. 515/2005 Z. z.),  

Podľa § 2 ods. 3 pamiatkového zákona, národná kultúrna pamiatka je hnuteľná alebo nehnuteľná vec 
pamiatkovej hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku (ďalej tiež „NKP“). 
Pamiatková rezervácia podľa § 16 ods. 1 pamiatkového zákona je územie s uceleným historickým sídelným usporiadaním 
a s veľkou koncentráciou nehnuteľných kultúrnych pamiatok alebo územie so skupinami významných archeologických 
nálezov a archeologických nálezísk, ktoré možno topograficky vymedziť (ďalej tiež „PR“). 

Pamiatková hodnota podľa § 2 ods. 2 pamiatkového zákona je súhrn významných historických, spoločenských, 
krajinných, urbanistických, architektonických, vedeckých, technických, výtvarných alebo umelecko-remeselných hodnôt, 
pre ktoré môžu byť veci predmetom individuálnej alebo územnej ochrany. 

Návrh na vyhlásenie OP vychádza tiež z ustanovenia § 27 ods. 1 pamiatkového zákona o základnej ochrane 
kultúrnej pamiatky, ktorou je súhrn činností a opatrení vykonávaných na predchádzanie ohrozeniu, poškodeniu, 
zničeniu alebo odcudzeniu kultúrnej pamiatky, na trvalé udržiavanie dobrého stavu vrátane prostredia kultúrnej 
pamiatky a na taký spôsob využívania a prezentácie, ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote a technickému stavu. 
Ochranné pásmo zabezpečuje ochranu prostredia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky v širšom rozsahu nad rámec jej 
bezprostredného okolia definovaného v § 27 ods. 2 pamiatkového zákona. 
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Krajina podľa Európskeho dohovoru o krajine znamená časť územia, tak ako ju vnímajú ľudia, ktorej charakter 
je výsledkom činností a vzájomného pôsobenia prírodných a/alebo ľudských faktorov. 

Ochrana krajiny znamená činnosti smerujúce k zachovaniu a udržaniu významných alebo charakteristických čŕt 
krajiny vyplývajúcich z jej historického dedičstva a prírodného usporiadania a/alebo z ľudskej aktivity. 

Ochrana kultúrnej krajiny v Osturni realizovaná podľa pamiatkového zákona prostredníctvom ochranného 
pásma je v súlade s Rámcovým dohovorom Rady Európy o hodnote kultúrneho dedičstva pre spoločnosť (ratifikovaného 
v Slovenskej republike 16. 8. 2013), v zmysle ktorého sa Slovenská republika zaväzuje zvyšovať hodnotu kultúrneho 
dedičstva jeho identifikáciou, štúdiom, interpretáciou, ochranou, starostlivosťou o jeho zachovanie a prezentáciu 
a presadzovať ochranu kultúrneho dedičstva ako ústredného faktora vzájomne sa podporujúcich cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja [článok 5, písm. b), e)]. 
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2. Údaje o pamiatkovom území a NKP v území navrhovaného ochranného pásma 

 
Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry v Osturni 
Kraj:      Prešovský kraj 
Okres:     Kežmarok 
Obec, katastrálne územie:   Osturňa 
 
Názov pamiatkového územia:  Pamiatková rezervácia Osturňa 
Typ pamiatkového územia:  vidiecka pamiatková rezervácia 
Číslo ÚZPF – register PR:    15 
Vyhlásenie za pamiatkové územie:  uznesenie vlády SSR č. 315 zo dňa 3. 10. 1979 
Zmena vyhlásenia:   Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 188/2011 Z. z.  

o pamiatkových rezerváciách Vlkolínec, Špania Dolina a Osturňa (§ 3) 
 
Dvor roľnícky 
Unifikovaný názov NKP:    Dvor roľnícky 
Číslo ÚZPF:     4216/1-4 
Adresa (súpisné číslo):   Osturňa 72 
Parcelné čísla:    153/1, 153/2 
Vyhlásenie za kultúrnu pamiatku:   18.11.1983, Rada ONV Poprad, uzn. č. 254/83 
 
Dvor roľnícky 
Unifikovaný názov NKP:    Dvor roľnícky 
Číslo ÚZPF:     4217/1-4 
Adresa (súpisné číslo):   Osturňa 71 
Parcelné čísla:    154/1, 154/2 
Vyhlásenie za kultúrnu pamiatku:   18.11.1983, Rada ONV Poprad, uzn. č. 254/83 
 
Dom ľudový 
Unifikovaný názov NKP:    Dom ľudový 
Číslo ÚZPF:     4219/1 
Adresa (súpisné číslo):   Osturňa 69 
Parcelné čísla:    465 
Vyhlásenie za kultúrnu pamiatku:   18.11.1983, Rada ONV Poprad, uzn. č. 254/83 
 
Dvor roľnícky 
Unifikovaný názov NKP:    Dvor roľnícky 
Číslo ÚZPF:     4220/1-3 
Adresa (súpisné číslo):   Osturňa 66 
Parcelné čísla:    458 
Vyhlásenie za kultúrnu pamiatku:   18.11.1983, Rada ONV Poprad, uzn. č. 254/83 
 
Dom ľudový 
Unifikovaný názov NKP:    Dom ľudový 
Číslo ÚZPF:     10304/1 
Adresa (súpisné číslo):   Osturňa 32 
Parcelné čísla:    219 
Vyhlásenie za kultúrnu pamiatku:   1.1.1988, Rada ONV Poprad, uzn. č. 183/87 
 
Dvor roľnícky 
Unifikovaný názov NKP:    Dvor roľnícky 
Číslo ÚZPF:     10305/1-3 
Adresa (súpisné číslo):   Osturňa 35 
Parcelné čísla:    214 
Vyhlásenie za kultúrnu pamiatku:   1.1.1988, Rada ONV Poprad, uzn. č. 183/87 
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Dvor roľnícky 
Unifikovaný názov NKP:    Dvor roľnícky 
Číslo ÚZPF:     10306/1-3 
Adresa (súpisné číslo):   Osturňa 36 
Parcelné čísla:    211 
Vyhlásenie za kultúrnu pamiatku:   1.1.1988, Rada ONV Poprad, uzn. č. 183/87 
 
Dvor roľnícky 
Unifikovaný názov NKP:    Dvor roľnícky 
Číslo ÚZPF:     10307/1, 3-4 
Adresa (súpisné číslo):   Osturňa 38 
Parcelné čísla:    209 
Vyhlásenie za kultúrnu pamiatku:   1.1.1988, Rada ONV Poprad, uzn. č. 183/87 
 
Dom ľudový 
Unifikovaný názov NKP:    Dom ľudový 
Číslo ÚZPF:     10308/1 
Adresa (súpisné číslo):   Osturňa 40 
Parcelné čísla:    200 
Vyhlásenie za kultúrnu pamiatku:   1.1.1988, Rada ONV Poprad, uzn. č. 183/87 
 
Dvor roľnícky 
Unifikovaný názov NKP:    Dvor roľnícky 
Číslo ÚZPF:     10309/1 
Adresa (súpisné číslo):   Osturňa 41 
Parcelné čísla:    197 
Vyhlásenie za kultúrnu pamiatku:   1.1.1988, Rada ONV Poprad, uzn. č. 183/87 
 
Dvor roľnícky 
Unifikovaný názov NKP:    Dvor roľnícky 
Číslo ÚZPF:     10310/1-2 
Adresa (súpisné číslo):   Osturňa 45 
Parcelné čísla:    399 
Vyhlásenie za kultúrnu pamiatku:   1.1.1988, Rada ONV Poprad, uzn. č. 183/87 
 
Dvor roľnícky 
Unifikovaný názov NKP:    Dvor roľnícky 
Číslo ÚZPF:     10311/1-4 
Obec:     Osturňa 
Adresa (súpisné číslo):     46 
Parcelné čísla:    403 
Vyhlásenie za kultúrnu pamiatku:   1.1.1988, Rada ONV Poprad, uzn. č. 183/87 
 
Dvor roľnícky 
Unifikovaný názov NKP:    Dvor roľnícky 
Číslo ÚZPF:     10312/1 
Adresa (súpisné číslo):   Osturňa 49 
Parcelné čísla:    408/2 
Vyhlásenie za kultúrnu pamiatku:   1.1.1988, Rada ONV Poprad, uzn. č. 183/87 
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Dvor roľnícky 
Unifikovaný názov NKP:    Dvor roľnícky 
Číslo ÚZPF:     10313/1-2 
Adresa (súpisné číslo):   Osturňa 51 
Parcelné čísla:    416 
Vyhlásenie za kultúrnu pamiatku:   1.1.1988, Rada ONV Poprad, uzn. č. 283/87 
 
Dvor roľnícky 
Číslo ÚZPF:     10314/1-3 
Adresa (súpisné číslo):   Osturňa 53 
Parcelné čísla:    424 
Vyhlásenie za kultúrnu pamiatku:   1.1.1988, Rada ONV Poprad, uzn. č. 183/87 
 
Dvor roľnícky 
Číslo ÚZPF:     10315/1,3 
Adresa (súpisné číslo):   Osturňa 55 
Parcelné čísla:    430 
Vyhlásenie za kultúrnu pamiatku:   1.1.1988, Rada ONV Poprad, uzn. č. 183/87 
 
Dvor roľnícky 
Číslo ÚZPF:     10316/1-4 
Adresa (súpisné číslo):   Osturňa 57 
Parcelné čísla:    435/4, 435/5, 435/6 
Vyhlásenie za kultúrnu pamiatku:   1.1.1988, Rada ONV Poprad, uzn. č. 183/87 
 
Dvor roľnícky 
Číslo ÚZPF:     10317/1-4 
Adresa (súpisné číslo):   Osturňa 60 
Parcelné čísla:    444/1, 444/4, 444/5 
Vyhlásenie za kultúrnu pamiatku:   1.1.1988, Rada ONV Poprad, uzn. č. 183/87 
 
Dvor roľnícky 
Číslo ÚZPF:     10318/1-3 
Adresa (súpisné číslo):   Osturňa 64 
Parcelné čísla:    173/1, 173/2 
Vyhlásenie za kultúrnu pamiatku:   1.1.1988, Rada ONV Poprad, uzn. č. 183/87 
 
Dvor roľnícky 
Číslo ÚZPF:     10320/1, 3 
Adresa (súpisné číslo):   Osturňa 74 
Parcelné čísla:    145 
Vyhlásenie za kultúrnu pamiatku:   1.1.1988, Rada ONV Poprad, uzn. č. 183/87 
 
Dvor roľnícky 
Číslo ÚZPF:     10321/1-3 
Adresa (súpisné číslo):   Osturňa 81 
Parcelné čísla:    127 
Vyhlásenie za kultúrnu pamiatku:   1.1.1988, Rada ONV Poprad, uzn. č. 183/87 
 
Dvor roľnícky 
Číslo ÚZPF:     10322/1-3 
Adresa (súpisné číslo):   Osturňa 85 
Parcelné čísla:    120 
Vyhlásenie za kultúrnu pamiatku:   1.1.1988, Rada ONV Poprad, uzn. č. 183/87 
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Dvor roľnícky 
Číslo ÚZPF:     10323/1-3 
Adresa (súpisné číslo):   Osturňa 87 
Parcelné čísla:    116 
Vyhlásenie za kultúrnu pamiatku:   1.1.1988, Rada ONV Poprad, uzn. č. 183/87 
 
Dvor roľnícky 
Číslo ÚZPF:     10324/1-4 
Adresa (súpisné číslo):   Osturňa 88 
Parcelné čísla:    115/1, 115/2, 115/3 
Vyhlásenie za kultúrnu pamiatku:   1.1.1988, Rada ONV Poprad, uzn. č. 183/87 
 
Dvor roľnícky 
Číslo ÚZPF:     10325/1 
Adresa (súpisné číslo):   Osturňa 90 
Parcelné čísla:    502 
Vyhlásenie za kultúrnu pamiatku:   1.1.1988, Rada ONV Poprad, uzn. č. 183/87 
 
Dom ľudový 
Číslo ÚZPF:     10326/1 
Adresa (súpisné číslo):   Osturňa 91 
Parcelné čísla:    110/2 
Vyhlásenie za kultúrnu pamiatku:   1.1.1988, Rada ONV Poprad, uzn. č. 183/87 
 
Dvor roľnícky 
Číslo ÚZPF:     10344/1-4 
Adresa (súpisné číslo):   Osturňa 156 
Parcelné čísla:    634 
Vyhlásenie za kultúrnu pamiatku:   1.1.1988, Rada ONV Poprad, uzn. č. 183/87 
 
Dvor roľnícky 
Číslo ÚZPF:     10345/1-4 
Adresa (súpisné číslo):   Osturňa 157 
Parcelné čísla:    637, 1267, 1268 
Vyhlásenie za kultúrnu pamiatku:   1.1.1988, Rada ONV Poprad, uzn. č. 183/87 
 
Dvor roľnícky 
Číslo ÚZPF:     10346/1-4 
Adresa (súpisné číslo):   Osturňa 158 
Parcelné čísla:    638, 1267 
Vyhlásenie za kultúrnu pamiatku:   1.1.1988, Rada ONV Poprad, uzn. č. 183/87 
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Vymedzenie územia navrhovaného ochranného pásma 
1. Mapový podklad 
Ochranné pásmo je vymedzené na podklade vektorovej katastrálnej mapy, ktorú vo formáte *.vgi poskytol Geodetický 
a kartografický ústav Bratislava v roku 2021. Vymedzenie územia OP sa opiera o hranice parciel alebo ich lomové body.  
 
2. Popis priebehu hranice navrhovaného ochranného pásma 

Popis priebehu hranice OP bude uvedený v rozhodnutí o vyhlásení OP. Navrhovaná hranica OP v čase pred vy-
daním rozhodnutia je zrejmá z grafických podkladov. 

 
3. Súpis parciel navrhovaného ochranného pásma – k. ú. Osturňa 

Súpis parciel OP je uvedený v prílohe a bude súčasťou rozhodnutia o vyhlásení OP. Rozsah navrhovaného OP 
v čase pred vydaním rozhodnutia je zrejmý z grafických podkladov. 

 

 
Mapa č. 1: Vymedzenie OP na podklade vektorovej katastrálnej mapy (KN – „C“) 

 

Územie navrhovaného OP je vymedzené v smere západ – východ pozdĺž celého zastavaného územia 
(intravilánu) obce Osturňa. Ochranné pásmo na západnej strane limituje slovensko-poľská štátna hranica, na východe 
hranica katastrálneho územia susednej obce Veľká Franková. 

Intravilán obce sa nachádza v doline Osturnianskeho potoka približne v rozmedzí nadmorskej výšky od 650 do 
850 m. Nadmorská výška stúpa od vstupu do obce smerom na západ k záveru doliny v rozmedzí asi 200 výškových 
metrov. Reliéf tohto krajinného územia je výrazne členitý. Charakteristický je striedaním miernych a strmých svahov 
s chrbtami a úpätnými plošinami nadväzujúcimi na dná dolín a nivy prítokov Osturnianskeho potoka. Krajinné okolie 
priliehajúce k intravilánu obce charakterizuje systém zárubkov s formami antropogénneho reliéfu a jeho zachovaných 
prvkov: orná pôda, lúky, úhory, pasienky, lesná a nelesná vegetácia a pod.  

Hranica územia OP bola v závislosti od terénnych podmienok a charakteru krajiny vymedzená na južnej strane 
približne v odstupe 450 – 1 650 m od osi obce, a zasahuje terén s nadmorskou výškou v priereze 830 – 930 m. Na 
severnej strane priliehajú k intravilánu obce pomerne strmšie svahy, hranica územia OP vymedzená do vzdialenosti 
v rozmedzí 450 – 1250 m od osi obce a územie OP dosahuje nadmorskú výšku okolo 750 – 850 m. Vymedzenie hranice 
územia sa opiera o hranice parciel alebo ich lomové body a pre účely katastra nehnuteľností bude graficky znázornená 
formou zjednodušeného operátu geometrického plánu.  

Rozsah územia OP na južnej a severnej strane vymedzuje nevyhnutný a účelný záber časti krajiny s celou škálou 
typických prvkov. Vizuálne (pohľadovo) sa viažu na zastavanú časť obce s pamiatkovou rezerváciou a predstavujú jej 
integrálnu súčasť – sektor B. Časťou územia OP sú tiež dve enklávy intravilánu obce, ktoré nie sú chránené formou 
pamiatkovej rezervácie – sektor A.  

Rozsah územia dokumentujú charakteristické pohľady, ktoré sú vyznačené v grafických prílohách tohto návrhu. 
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Mapa č. 2: Vnútorné členenie OP – Sektor A, Sektor B, územie PR (podrobné rozlíšenie v prílohe) 

 
 
 

 
Mapa č. 3: Vymedzenie OP na podklade vektorovej katastrálnej mapy (KN – „E“), 

stav KN – „E“ preukazuje pôvodné členenie katastra zárubkovým systémom 
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Charakteristika územia ochranného pásma1 
 
Situácia a reliéf územia 

Obec Osturňa sa nachádza v geomorfologickom celku Spišská Magura, jej katastrálne územie dosahuje nadmor-
skú výšku 640 – 1200 m n. m. Územie celého katastra obce sa nachádza v ochrannom pásme Pieninského národného 
parku (PIENAP).2 

Z hľadiska hydrologických pomerov patrí územie do povodia rieky Dunajec. Hlavným tokom v území obce je Os-
turniansky potok. Všetky významnejšie prítoky prichádzajú z južnej strany (Bystrá, Kremeniak, Krulovský potok) a majú typ 
odtoku snehovo-dažďový s vysokou vodnosťou v marci až máji. Vodné plochy sa v navrhovanom ochrannom pásme nevy-
skytujú. Širšiu nivu má vyvinutý Osturniansky potok vo východnej časti svojho toku v rámci modelového územia  a potok 
Bystrá. Pomerne rozsiahle sú aj úpätné plošiny nadväzujúce na nivy tokov, resp. dná dolín.3 

Významnou súčasťou modelového územia Osturne sú formy antropogénneho reliéfu priamo súvisiace                    
s poľnohospodárskym využívaním územia a doposiaľ zachované pôvodné zárubkové cesty. Takmer tretinu územia tvoria 
strmé svahy, o niečo menej sú zastúpené mierne svahy, pomerne rozsiahle sú aj úpätné plošiny, plošiny chrbtov a veľmi 
mierne svahy. 

Geografické názvy na území ochranného pásma: Pivovarský vŕšok, Krulovský vrch, Úboč, Fucovky, Pod západom, 
Getsemanská záhrada, Polianky, Hŕbky, Vŕšok. 

Potoky: Osturniansky potok, Bystrá, Kremeniak, Krulovský potok, Črchľový potok, Podlapšianka. 
 

Charakteristické pohľady 
Charakteristické pohľady (mapa č. 6) zachytávajú charakter vidieckej urbanizovanej a prírodnej krajiny, jej formy, 

tvary, zastavané i nezastavané plochy. Panoramatické pohľady definujú vzájomne a neodmysliteľne späté vzťahy 
prostredia, ktoré sú prirodzene vnímateľné zo zastavanej časti obce smerom do širšieho okolia i opačne. 

 

 
Mapa č. 4: Topografia terénu s nadmorskou výškou (modré krúžky s nadmorskou výškou) a geografickými 

názvami na podklade VKM, vymedzenie OP a častí PR (podrobné rozlíšenie v prílohe) 

                                                 
1 Opis charakteru krajinnej štruktúry sa opiera o vlastný prieskum a dokumentáciu územia a vo významnej miere tiež o spracovanie 
v publikácii DOBROVODSKÁ, Marta. Krajinnoekologický výskum historickej poľnohospodárskej krajiny. Bratislava : Veda, 2014. 
2 Pieninský národný park a jeho ochranné pásmo vyhlásené nariadením Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 5/1967 Zb. o zriadení 
Pieninského národného parku; aktuálne vymedzenie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 47/1997 Z. z. o Pieninskom národ-
nom parku. 
3 Striedanie odolnejších pieskovcov s menej odolnými kalovcami podmieňuje charakter reliéfu. Na pieskovcové súvrstvie sa viažu strm-
šie a ostrejšie formy reliéfu, ktoré sa striedajú s mäkšie modelovaným reliéfom na kalovcových súvrstviach. 
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Mapa č. 5: Topografia terénu s nadmorskou výškou a geografickými názvami, vymedzenie OP a PR 
 

 
Mapa č. 6: Charakteristické pohľady 01 –  029 

 
Historický charakter osídlenia územia 

Až od 13. storočia, počas zaľudňovania okrajových častí Uhorska formou prideľovania pôdneho majetku pre 
vrstvu šľachticov, dochádza k postupnému osídľovaniu pohraničného územia (tzv. šoltýska kolonizácia). Osturňa vznikla 
lazovou kolonizáciou, ktorá vychádzala zo šoltýskej kolonizácie na valaskom práve. Pôvodní osadníci sa usadili v údolí 
Osturnianskeho potoka v druhej polovici 16. storočia. Ich príbytky sa sústredili v doline potoka a každému bol na obe 
strany vymeraný lán (zárubok) v šírke 110 – 130 m, resp. s celkovou veľkosťou asi 35 ha. Pridelený lán postupne vyklčovali 
a pôdu skultivovali. Pôvodné zárubky sa dedením medzi potomkov rozdeľovali na menšie celky a v ich strede vznikol opäť 
nový príbytok. Obyčajne dedil iba jeden z potomkov, ostatní boli vyplatení. Z pôvodnej výmery zárubkov takto vznikali 
polovice, štvrtiny a osminy. Zárubky sa tradične delili iba po celej dĺžke, len v poslednom čase aj naprieč. Vzhľadom na 
charakter kolonizácie predstavuje obec Osturňa, z hľadiska sídelnej formy voľnú reťazovú kolonizačnú zástavbu. Na nie-
ktorých miestach sa výstavba zahustila do ulicovej formy. Podľa najstaršieho súpisu (1673) sa územie obce členilo na 32 
zárubkov (zarembok); ďalšie údaje pochádzajú z rokov 1686, 1693, 1703, 1715 a 1720. Tzv. tereziánsky urbár z roku 1771 
zaznamenáva 169 vlastníkov pozemkov, zdieľajúcich 66 a 5/8 zárubkov. Pozemno-knižné vložky (PKV) v roku 1850 evidujú 
50 zárubkov (Veľké a Malé pole), spoločný zárubok v časti Getsemanská záhrada a cirkevný zárubok.   
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Osturňa na výreze z mapy 1. vojenského mapovania, 1769 

 

 
Osturňa na výreze z mapy 2. vojenského mapovania, 1822 

 

 
Územie obce Osturňa na vojenskej topografickej mape, mapový list Zakopané, mierka 1 : 100 000, 

Wojskowy Instytut Geograficzny, Varšava 1934 
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Charakter pôvodnej krajiny a zástavby Osturne 
Osturňa predstavuje charakteristickú horalskú (pastiersko-roľnícku) obec s jedinečným spôsobom zástavby, ktorá 

ovplyvňovali prírodné podmienky Karpát a zamestnanie obyvateľstva v pastierstve, drevorubačstve a poľnohospodárstve. 
Obec vznikla v 16. storočí pozdĺž údolia Osturnianskeho potoka v dĺžke 9 km. Zástavba pozostáva prevažne len z jedného 
radu usadlostí, postavených nepravidelne reťazovite vedľa cesty, v závislosti od terénu na jej severnej alebo južnej strane. 
Typickú zástavbu obce predstavujú súbory zrubových obytných a hospodárskych objektov, pochádzajúcich prevažne 
z druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia, na ktoré neodmysliteľne nadväzujú úzke a dlhé zárubkové parcely. 
Zárubky vznikali pri organizovanom osídľovaní na základe rozdeľovania a prideľovania pôdy pre pôvodných osadníkov. 
Prídel tvorili rovnaké pruhy pôdy, tiahnuce sa medzi oboma okrajmi chotára. Pôvodná šírka zárubkov sa rozdeľovala de-
dením na menšie časti;  ich strede sa stavala nová usadlosť, čím sa zástavba obce postupne zahusťovala. V súčasnosti 
majú zárubky s usadlosťami šírku približne 15 – 20 m, oproti pôvodným 110 – 130 m. Väčšina zárubkov nesie meno pô-
vodného majiteľa – bez ohľadu, či nositelia tohto mena už vymreli alebo sa odsťahovali a noví vlastníci majú iné mená. 
Zárubky, predstavujúce aj poľnohospodársky obrábanú pôdu, ako jeden zo zdrojov obživy obyvateľov, vytvárajú osobitú 
krajinnú štruktúru. Krajinný obraz pamiatkovej rezervácie dotvárajú prírodné danosti v podobe rozmanitého krajinného 
reliéfu, okolitých lesných porastov, potoka a ďalších krajinných prvkov. Zárubky sú dodnes extenzívne poľnohospodársky 
využívané a obhospodarované ako lúky a pasienky. V niektorých častiach územia sa  zachovali dreviny (stromy a vyššie 
kry) vysádzané na okrajoch zárubkov, vyznačujúce hranice jednotlivých majetkov.  

 
Uznesením vlády SSR bola v roku 1979 vyhlásená Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry, ktorá v obci po-

zostáva z troch častí: dolný koniec – stred – horný koniec. Jednotlivé časti pamiatkovej rezervácie vymedzujú najzachova-
lejšie kompaktné zoskupenia historickej zástavby. V ústrednej časti obce je dominantný gréckokatolícky Kostol sv. Michala 
Archanjela z roku 1796.  

Navrhované ochranné pásmo obklopuje územie pamiatkovej rezervácie.  
V dvoch prerušeniach medzi časťami PR sa rozprestierajú nadväzné časti zastavaného územia obce (intravilán). 

Takisto zachovávajú autentické objekty ľudovej zrubovej architektúry, vyhlásené za národné kultúrne pamiatky (kapitola 
2). Intravilánové časti obce mimo územia PR sa začleňujú do navrhovaného ochranného pásma ako sektor A.  

V sektore medzi dolným koncom a stredom pamiatkovej rezervácie sa nachádza 26 roľníckych dvorov – NKP. Za-
chované sú pomedzi novšiu zástavbu zväčša rodinných a rekreačných domov.  

Sektor medzi stredom a horným koncom pamiatkovej rezervácie patrí k ústrediu obce. Pozostáva z rodinných 
domov a väčších objektov Obecného úradu, požiarnej zbrojnice a budova bývalej základnej školy. Chránené sú roľnícke 
dvory – NKP.  

Na zastavanú časť obce nadväzuje pôvodná poľnohospodársky využívaná krajina extravilánu – sektor B. Všetky 
súčasti vytvárajú kompaktný a integrálny celok jedinečne zachovanej poľnohospodársko-kultúrnej krajiny. 
 

 
Zástavba dolnej časti pamiatkovej rezervácie v doline Osturnianskeho potoka, 

v okolí krajinní štruktúra lúk, pasienkov a lesov; pohľad z juhovýchodu 
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Osturnianska krajina s tradičným členením na polia a pasienky, v popredí zemná pivnica na uskladňovanie úrody 

 

 
Zástavba strednej časti pamiatkovej rezervácie s priehľadom cez dolinku Krulovského potoka; 

na svahoch pod Úbočou medze deliace terasovité zárubky, v pozadí vrchol Polianky; pohľad od východu 
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Uličný priehľad v strednej časti pamiatkovej rezervácie s kulisou osturnianskej krajiny; 

v pozadí svahy Polianky členené zárubkami, pohľad z juhu 
 

 
Zástavba časti obce medzi strednou a hornou časťou pamiatkovej rezervácie pod Úbočou; 

priehľad na hrebene Belianskych Tatier, pohľad zo severu 
 

 
Horná časť okolia pamiatkovej rezervácie s extenzívne využívanými lúkami a pasienkami, 

vľavo vrchol Polianka, vpravo Fucovky, pohľad zo západu 
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Základnou stavebnou jednotkou v obci bol roľnícky dvor. Jeho štruktúra varioval v niekoľkých základných for-

mách: 1. otvorený dvojstranný (najstarší typ); 2. trojstranný (v pôdoryse „U“);  3. štvorstranný uzatvorený – átriový. Obyt-
ný objekt bol umiestnený rovnobežne pri komunikácii, často na celú šírku parcely a jedna strecha zastrešovala aj prejaz-
dom do dvora. Skladba trojpriestorového domu (pitvor – izba – komora) sa premieta do uličného priečelia umiestnením 
okien a vstupov. Súčasťou hospodárskeho dvora bol ovčín, chliev a šopa. Hospodárstvo dopĺňali pivnice a sýpky postavené 
naproti usadlostiam na druhej strane cesty. Stavby sú zrubovej konštrukcie, z trámov tesaných z dvoch strán, na nízkej 
kamennej podmurovke, ktorá vyrovnáva terén. Škáry zrubu niekedy prekrývajú trojhranné latky, zvýraznené odlišným 
kolorovaním. Rezné hrany priečnych trámov a nárožia sú zdobené kvetinovými alebo geometrickými motívmi. Strechy sú 
sedlové s doštenými štítmi a podlomenicami. Malé predzáhradky oplocovali iba nízke latkové ploty. Prídomové záhrady sa 
užívali na pestovanie plodín, prípadne výsadbu ovocných stromov a zachovával sa prírodný charakter bez spevňovania 
plôch. Celky pozemkov spravidla oddeľovalo oplotenie z neopracovanej mladej guľatiny, prípadne sa ponechávali bez 
oplotenia. Súčasťou uličného interiéru obce sú pôvodné prícestné kríže a kaplnky. 

 

  
Historické fotografie Osturne – ľudovej zrubovej architektúry v pôvodnom a dodnes zachovanom 

krajinnom prostredí, 1958. Archív Pamiatkového úradu SR 
 

  
Historické fotografie Osturne, 1958. Archív Pamiatkového úradu SR 

 
 Na území navrhovaného OP sa v rámci zachovanej tradičnej zástavby obce nachádzajú aj novšie murované 
i zrubové domy. Táto zástavba nemá jednotný charakter a vo vzťahu k historickému prostrediu pôsobí zväčša rušivo. Nová 
murovaná zástavba vznikala postupne v druhej polovici 20. storočia. Prevažne nahrádzala zaniknuté alebo odstránené 
pôvodné stavby na bývanie či iné stavby v rámci hospodárskeho dvora usadlosti. Súdobý (typizovaný) architektonický 
výraz nenadviazal na charakter pôvodného stavebného fondu obce. Tento vývoj zástavby je evidentný dodnes – nové 
stavby na trvalé či rekreačné bývanie vznikajú aj na miestach a pozemkoch, kde sa pôvodne obytné stavby neumiestňova-
li. Súčasné nové zrubové stavby na bývanie sčasti vychádzajú zo znakov pôvodnej architektúry, ich celkové usporiadanie je 
však odlišné. Väčšinou ide o solitéry umiestnené ďalej od komunikácie  a zriedka vytvárajú tradičné hospodárske dvory. 
Pri výstavbe sa často uplatňujú nepôvodné materiály, nezachovávajú sa typické proporcie a tvaroslovie (podpivničenie; 
vyššie podmurovky s nevhodnými tvarmi a obkladmi soklov, okná do zapustených suterénov; vikiere v strechách, štíty 
s okennými otvormi; nevhodné tvary a členenie okenných výplní; rôznorodé obklady fasád a pod.). V predzáhradkách sa 
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vytvárajú nadrozmerne spevnené plochy, prípadne do trávnikov sa vysádzajú nepôvodné dreviny a iné okrasné rastliny. 
Oplotenie pozemkov je často z nepriehľadných materiálov (plech, betón), prípadne murované so stĺpikmi a okrasnými 
kovanými bránami a pod. 
 

 
Typická zrubová zástavba Osturne – hospodárske usadlosti s obytným objektom vždy do jednostranne zastavanej ulice. 

NKP č. ÚZPF 10305 – 10307, súp. č. 35, 36, 38 – objekty na území navrhovaného OP 
 

 
Roľnícky dvor – NKP č. ÚZPF 10316/1-4, súp. č. 57 
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Drevená kaplnka so sochou Ukrižovaného Krista (prelom 19. a 20. storočia), pri dome č. 60. 

Vpravo: roľnícky dvor, NKP č. ÚZPF 4217/1-4, súp. č. 71 
 

 
Menší zrubový solitér pri sútoku Osturnianskeho a Krulovského potoka, NKP č. ÚZPF 10326/1, súp. č. 91 

 

 
Striedanie novej a pôvodnej zástavby obce, s umiestnením nových stavieb hlbšie do parcely s vytvorením okrasných 

predzáhradiek a spevnených plôch na parkovanie, súp. č. 347 a 70 a NKP súp. č. 71 a 72 (sprava doľava) 
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Príklad zrubovej novostavby sčasti napodobujúca pôvodnú architektúru Osturne, súp. č. 61 

 

 
Nevhodný príklad nového zrubového solitéru 

 

 
Príklad novostavy v súčasnom výraze, v primeranom objemovo-priestorovom rozsahu, 

ale bez kontinuity s pôvodnou štruktúrou a v nepôvodných materiáloch, parc. č. 450 
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Charakter poľnohospodárstva 

Charakter kolonizácie v obci Osturňa priamo predurčil celý systém poľnohospodárskej výroby, ktorého súčasťou 
sú aj hospodárske budovy a obydlia. V dôsledku zárubkového delenia chotára sa poľnohospodárska výroba vyznačovala 
určitými špecifikami a zákonitosťami, viac-menej vyformovanými koncom 19. storočia. V rámci poľnohospodárskeho vyu-
žitia zeme spodnú časť zárubku tvorila orná pôda a dolné lúky, nad jej horným okrajom sa vyskytovali horné lúky. Horné 
časti zárubkov zaberali pasienky a lesy. Ornú pôdu obrábali trojpoľným systémom. 

Pre Osturňu a okolité obce v oblasti Spišskej Magury bol do polovice minulého storočia charakteristický chov 
oviec – Osturňa v minulosti bola najväčším strediskom ovčiarstva. Pre nedostatok pastvín sa vyvinul špecifický systém 
letného salašníctva. Striedavé pasenie oviec jednotlivými chovateľmi spočíval v princípe spoločného postupu susediacich 
gazdov, ktorých polia dovedna poskytovali dostatočnú plochu na pasenie a košarovanie oviec. Postupne od záveru 19. 
storočia sa ťažisko chovu prenieslo na hovädzí dobytok. Úpadok ovčiarstva nastal po druhej svetovej vojne z dôvodu za-
lesnenia niektorých pasienkov, náhradou košarovania umelými krmovinami, resp. všeobecne poklesom chovateľstva 
a poľnohospodárskej prvovýroby v podmienkach útlmu súkromného hospodárenia.  

Charakter súčasnej krajinnej štruktúry a jej hodnoty 
Sídelná forma obce (reťazová kolonizačná zástavba) je podmienená celkovým charakterom krajinného reliéfu 

s údolím Osturnianskeho potoka.  
Krajinnú štruktúru Osturne v prevažnej miere tvoria historické poľnohospodárske krajinné prvky – orná pôda, 

lúky, pasienky, úhory. Tieto agroekosystémy sú zachované aspoň v základných rysoch ako historické štruktúry poľnohos-
podárskej krajiny. Vyznačujú sa pomerne hustým rastrom maloplošných obdĺžnikovitých alebo štvorcových útvarov or-
ných pôd a trvalých poľnohospodárskych kultúr, ktorých usporiadanie a orientácia v značnej miere rešpektuje členitosť 
reliéfu, prirodzené a antropogénne línie a hranice. Dopĺňajú a spestrujú ju staré poľné cesty, úvozy, potoky, medze, tra-
dičná architektúra spolu s líniovými a maloplošnými porastmi nelesnej drevinovej vegetácie. 
 
Historické poľnohospodárske krajinné prvky: 
Orná pôda 

Orná pôda v osturnianskom katastri sa vyvíjala takmer od počiatku v úzkom spojení s individuálnym, resp. skupi-
novým pasením oviec, ktoré bolo špeciálne v spišských obciach v 18. storočí povolené, v dôsledku čoho sa v rámci jednot-
livých zárubkov vyvinula určitá zonalita z hľadiska intenzity využívania ornej pôdy (od najintenzívnejšie obrábanej dolnej 
časti až po každý druhý rok úhorované horné časti pozemkov ornej pôdy). Boli vytvorené poľnohospodárske formy antro-
pogénneho reliéfu. Koncom 19. storočia sa zvyšuje záujem o chov hovädzieho dobytka, čím sa postupne presúva pozor-
nosť na lúčne a pasienkové hospodárstvo a plochy menej úrodnej ornej pôdy sa zatrávňujú, celkove dochádza k zníženiu 
intenzity obhospodarovania aj v dôsledku hospodárskej krízy a úbytku počtu obyvateľov. Začínajú sa používať umelé hno-
jivá. Na začiatku obdobia po druhej svetovej vojne dochádza k nárastu počtu obyvateľstva, k rozšíreniu plôch ornej pôdy 
a k zvýšeniu intenzity obrábania. V podmienkach socializmu, aj napriek tomu, že sa tu nepodarilo založiť Jednotné roľnícke 
družstvo, dochádza k celkovému úpadku súkromného poľnohospodárstva. Postupne, v dôsledku zhoršujúcej sa demogra-
fickej a sociálnej štruktúry, menej produkčná orná pôda sa postupne opúšťa a zatrávňuje. 

Hlavný úpadok nastal po roku 1970. K určitej stabilizácii dochádza od roku 1989 až po súčasnosť, keď sa rozloha 
ornej pôdy prakticky nemení. Znižuje sa však intenzita jej obrábania, jednak v dôsledku výrazného regresu v počte obyva-
teľov a odchodu ekonomicky aktívnych ľudí za prácou mimo obce, ale aj k celkovej premene obce z poľnohospodárskeho 
viac na rekreačné sídlo – chalupári využívajú priľahlé pozemky na záhradkárčenie, resp. ako okrasné záhrady. Je to nová 
sociálna skupina občasných obyvateľov, ktorá väčšinou pochádza z bližších aj vzdialenejších miest, prípadne z Českej re-
publiky a nemá tradičné poľnohospodárske návyky a ani potrebu dorábať si potraviny. 
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Mapa č. 7: Ortofotomapa súčasnej krajinnej štruktúry Osturne, vymedzenie OP a častí PR 

 

 
Mapa č. 8: Historická ortofotomapa krajinnej štruktúry Osturne, vymedzenie OP a častí PR, 1950 

(zobrazuje sa len časť územia obce vo výreze) 
 
Lúky 

V lúčnom hospodárení v obci sa lúky odjakživa využívali rozličným spôsobom (dolné lúky, horné lúky a prielohy). 
Najintenzívnejšie využívané mierne vlhké dolné lúky sú prakticky dodnes využívané rovnakým spôsobom. S rozvojom 
chovu hovädzieho dobytka od konca 19. storočia a postupným úpadkom ovčiarstva súvisí premena niektorých menej 
úrodných polí na polointenzívne využívané lúky. Starostlivosť o lúky sa zvyšuje aj činnosťou urbáru a komposesorátu. Po 
druhej svetovej vojne dochádza k oživeniu hospodárenia a prechodnému zníženiu rozlohy lúčnych porastov v prospech 
ornej pôdy, ale v priebehu obdobia socializmu dochádza k ich ďalšiemu rozširovaniu na úkor ornej pôdy. Intenzita využí-
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vania však postupne klesá v dôsledku zhoršujúcej sa demograficko-sociálnej situácie a následného výrazného zníženia 
chovu dobytka – niektoré trávne porasty sa využívajú len občasne, málo sa hnoja, občas sa spásajú, zvyšuje sa ich kyslosť. 
Tento trend bol prerušený v období prelomu tisícročí. 

V súčasnosti dochádza k určitému oživeniu chovu oviec, ktorý sa rozširuje v oblasti trvalých trávnych porastov 
bez rozlišovania lúk a pasienkov. Zamestnanosť ekonomicky aktívneho obyvateľstva v poľnohospodárstve mierne stúpa, 
znižuje sa nezamestnanosť. Počet obyvateľov odchádzajúcich za prácou mimo obce však od roku 2001 opäť výrazne stú-
pol. 
 
Pasienky 

Pôvodne špeciálne vyčlenené pasienky sa vyskytovali nad pásmom horných lúk, ale mali obmedzený rozsah –
osturniansky chotár sa vyznačoval nedostatkom pasienkov. Starostlivosť o pasienky zabezpečovala aj Urbárska spoločnosť 
a komposesorát. Ako pasienky sa využívali aj horné, menej úrodné časti pásma ornej pôdy, ktoré sa každý druhý rok úho-
rovali. Postupne s úpadkom ovčiarstva od konca 19. storočia dochádza k premene niektorých plôch pasienkov na lúky 
alebo dochádza k ich zalesneniu. Ďalšia významná zmena nastáva v období socializmu, keď postupne menej produkčná 
orná pôda je opúšťaná a zatrávňovaná a niektoré takto zatrávnené plochy sú občasne využívané ako pasienky a lúky, väč-
šinou na individuálne pasenie hovädzieho dobytka. Rozloha týmto spôsobom využívaných plôch sa stále zväčšuje hlavne 
po roku 1970, keď bol zrušený aj Urbársky spolok a komposesorát. Ďalší vývoj pasienkov je identický s rozvojom lúk, popí-
saným vyššie. Ako bolo spomenuté, zvýšil sa chov oviec, ale individuálny chov hovädzieho dobytka sa napr. v porovnaní 
s rokom 1995 niekoľkonásobne znížil. 

 

  
Štruktúra zárubkového osídlenia Osturne, 1967 (repro: Chalupecký – Harabin a kol., Dejiny Osturne, s. 21, 19) 

 

  
Terasovité polia, orná pôda, medze, kopy, 1967 (repro: Chalupecký – Harabin a kol., Dejiny Osturne, s. 22, 23) 

 
Charakter súčasnej krajinnej štruktúry územia 

V Osturni dodnes možno identifikovať špecifické pôvodné priestorové usporiadanie prvkov druhotnej krajinnej 
štruktúry, ktoré sa vyvinulo v dôsledku zárubkového delenia chotára. Celý systém zárubkov s formami antropogénneho 
reliéfu sa vyformoval koncom 19. storočia. Z hľadiska využitia pôdneho fondu postupné presúvanie ťažiska z chovu oviec 
na chov hovädzieho dobytka začiatkom 20. storočia a zánik úhorov v polovici 20. storočia, ktoré boli v Osturni významné 
pre špecifický chov oviec, viedlo k rozširovaniu trávnych porastov na úkor ornej pôdy. K ďalšiemu zatrávňovaniu, ale aj 
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rozširovaniu lesa jeho sukcesiou hlavne v horných častiach zárubkov, došlo v období socializmu. Takýto trend je evidentný 
dodnes. 
Zachované historické prvky kultúrnej krajiny Osturne: 

- zastavané územie obce (intravilán) – sídlo zostalo prakticky nezmenené, avšak pribudli opustené domy, resp. 
niektoré trvalé príbytky sa zmenili na príležitostne využívané chalupy alebo víkendové domy modernejšej architektúry. 
Zástavbu obklopujú predzáhradky – dnes už prevažne okrasné, úžitkové záhrady za objektmi, plochy udržiavaných trávni-
kov a pod. V rámci intravilánu sídla sú charakteristické tiež širšie plochy inundačného územia vodných tokov, ktoré sú 
zvyčajne podmáčané a zaplavované pri vyliatí koryta toku. Nivy potoka sa využívajú na poľnohospodárske účely a ako 
záhrady. Na viacerých miestach v obci sú charakteristické výrazné terénne zlomy a zrázy s odhaleným podložím pri vod-
nom toku; 

- mozaika extenzívne využívanej maloblokovej ornej pôdy, lúk a úhorov; 
- mierne vlhké prídomové lúky polointenzívne využívané (ešte stále predstavujú najintenzívnejšie využívané 

trávne porasty); 
- lúky extenzívne využívané – prevažne úzkopásové a štvorcové mezofilné trojštelové lúky a miestami nevyužíva-

né trávne porasty. Vyskytujú sa tu solitérne i zapojené líniové porasty prevažne smreka a smrekovca; 
- mierne kyslé lúky a pasienky občasne využívané; 
- chudobné psicové pasienky nevyužívané – pasienky zarastajúce lesom, jalovcami, čučoriedkami a lesnými 

druhmi bylinnej vegetácie; oproti predchádzajúcemu obdobiu stúpol podiel vzrastlej drevinovej vegetácie a jej zapojených 
porastov; 

- prirodzené, resp. poloprirodzené porasty drevinovej vegetácie – bázy strání, závery a dná dolín v minulosti 
osídľovali najmä smreky, s výnimkou Osturnianskeho potoka, do tejto kategórie patrí aj vegetácia pozdĺž vodných tokov 
a areály stále pribúdajúcich a rozširujúcich sa malých lesíkov, intenzívny nálet, ústup smreka, na opustených trávnych 
porastoch i ornej pôde. 

 
 

 
Priehľad medzi nezastavanými pozemkami na južnej strane dolného konca obce (približne parc. č. 389), pasienky delené 

medzami, stupňovité terasy a medze zarastajúce postupne lesnými a inými porastmi, polointenzívne využívané lúky 
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Súčasný charakter menej prístupných severných svahov, kde sú stále čitateľné krajinné prvky – 

členenie a terasovitý terén pôvodných zárubkov 
 

 
Charakteristické širšie plochy inundácie Osturnianskeho potoka, využívané ako záhrady 

 

 
Príklad terénneho zlomu pod zástavbou obce pozdĺž Osturnianskeho potoka 
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Panoramatický pohľad smerom k centru obce z lúk Polianky,  

vpravo dolina potoka Bystrá a západný svah Úboče, vľavo svahy Hŕbkov 
 

 
Panoráma údolia obce na hornom konci v pozadí s Belianskymi Tatrami (pohľad zo severu) 

 

 
Zárubkové členenie (Polianka) – terasovité polia a medze 
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Štruktúra krajiny v okolí horného konca (Pod Západom) 

 

 
Záver horného konca obce – Getsemanská záhrada a okolité prostredie poľnohospodársko-kultúrnej krajiny 

 
Význam a východiská ochrany kultúrnej krajiny v Osturni 

Poľnohospodárska kultúrna krajina predstavuje územie, kde sa aspoň čiastočne zachoval tradičný spôsob hospo-
dárenia spred obdobia intenzifikácie. Tradične využívaná poľnohospodárska krajina nepredstavuje v súčasnosti len výrob-
no-hospodársky nástroj, ale využíva sa tiež ako rekreačný priestor a pôsobí ako významný prvok kultúrno-spoločenskej 
identity obyvateľstva. 
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Pri využívaní podhorskej poľnohospodársko-kultúrnej krajiny v obci Osturňa sa prelína viacero funkcií: pôdne 
hospodárstvo – lesné hospodárstvo – rekreačné využitie – pamiatková ochrana – ochrana prírody. Vzájomné previazanie 
zložiek sa javí ako optimálne, predovšetkým kvôli neuplatňovaniu segregovaných (výlučných) funkcií a nadraďovania jed-
ného záujmu nad iný.  

Platné strategické dokumenty už vymedzovali podmienky na ochranu a zachovanie historických krajinných prv-
kov v tomto území. Trvalou a nemennou prioritou je zachovať a udržiavať historický stavebný fond pamiatkovej rezervácie 
a NKP v autentickom prostredí. Potrebné je obmedziť činnosti a zámery, ktoré by narúšali prostredia pamiatkového fondu 
v kontexte urbanizmu obce a okolitej krajiny. Dôležité je využívať existujúci stavebný fond v medziach únosnosti 
a zachovávania pamiatkových hodnôt. 

Z hľadiska ochrany pamiatkových hodnôt v kultúrnej krajine sa pozornosť zameriava na existujúce štruktúry tvo-
riace jej skladbu. V obci Osturňa sa zachovalo špecifické usporiadanie a formovanie krajiny (rozčlenenie chotára na zárub-
ky), ktoré vlastne predstavuje živý exponát histórie osídlenia a poľnohospodárskej výroby v hraniciach únosnosti prírod-
ného prostredia, ktoré prechádzali z generácie na generáciu. Majú vysoký kultúrno-historický význam pre zachovávanie 
typického vzhľadu krajiny. Ich potenciálnym ohrozením sú rekultivácie, postupujúca sukcesia lesa, absencia vhodného 
využívania a starostlivosti.  

 
Účelom vyhlásenia OP je zabezpečiť podmienky na ochranu a usmernený rozvoj prostredia alebo okolia pamiat-

kovej rezervácie a NKP. Zachovali sa uprostred integrálneho prostredia kultúrnej krajiny so zachovaným systémom zárub-
kového členenia katastra a štruktúr so zachovanými znakmi historickej poľnohospodárskej krajiny. Cieľom usmernenia 
činností v OP je zachovanie pôvodných urbanistických vzťahov pamiatkovej rezervácie a NKP a ich prostredia, ktoré spolu-
vytvára ich výnimočné pamiatkové hodnoty. Kultúrna krajina predstavuje významný prvok v kultúrno-spoločenskej identi-
te obyvateľstva. 

V intraviláne obce (Sektor A) je cieľom zachovanie princípu pôvodnej „drobnej“ štruktúry zástavby, ktorá vychá-
dza z historickej parcelácie a spôsobu zastavanosti parciel. V tomto zmysle je dôležité najmä usmerňovať objemové čle-
nenie, výškové usporiadanie a architektonické riešenie jestvujúcich stavieb, ich úprav a prípadných novostavieb. Účelom 
usmerňovania je vylúčiť výstavbu objemovo neprimeraných, resp. inak výrazných objektov (napr. z hľadiska farebnosti, 
alebo použitých materiálov), ktoré by opticky konkurovali tradičnej ľudovej zrubovej zástavbe územia. 

V širšom kontexte (sektor B) je cieľom podmienok ochrany najmä zachovanie prírodného rámca a charakteristík 
nezastavaných častí územia obklopujúceho pamiatkovú rezerváciu. Podstatné znaky kultúrnej krajiny Osturne, ktoré sú 
dnes už len výnimočne zachované v rámci územia Slovenska, predstavujú v prevažnej miere v základných rysoch zachova-
né historické štruktúry extenzívne využívanej poľnohospodárskej krajiny. Vyznačuje sa pomerne hustým rastrom ma-
loplošných obdĺžnikovitých pozemkov (parciel) orných pôd a trvalých poľnohospodárskych kultúr. Krajinu spolutvoria 
a spestrujú tiež staré poľné cesty, úvozy, potoky, medze, líniové a maloplošné porasty nelesnej drevinovej vegetácie.  
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Vymedzenie podmienok ochrany na území ochranného pásma 

A) Podmienky ochrany platné pre celok územia ochranného pásma 
 

1) Pamiatková rezervácia podľa § 2 ods. 4 pamiatkového zákona je sídelný územný celok alebo krajinný územný ce-
lok sústredených pamiatkových hodnôt. Predstavuje najvyšší stupeň územnej pamiatkovej ochrany a je súčasťou 
pamiatkového fondu. 

Kultúrne pamiatky zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu sú najvýznamnejšími dokladmi hnuteľ-
ných alebo nehnuteľných vecí pamiatkovej hodnoty podľa § 2 ods. 3 pamiatkového zákona.  

Ochrana kultúrneho dedičstva je verejným záujmom v zmysle čl. 44 Ústavy SR a § 4 písm. m) zákona č. 391/2020 
Z. z. o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní. 

2) Podmienky ochrany sa nevzťahujú na vykonávanie ochrany pamiatkového fondu na vlastnom území Pamiatkovej 
rezervácie Osturňa. Podmienky ochrany však vychádzajú z podmienok ochrany pamiatkového územia, určenými 
v dokumente Aktualizácia zásad ochrany pamiatkového územia Pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry 
v Osturni, ktoré spracoval a vydal Krajský pamiatkový úrad Prešov v roku 2008, a bol premietnutý do Územného 
plánu obce Osturňa, schváleného uznesením obecného zastupiteľstva č. 14/2012 zo dňa 28. 02. 2012. 

Podľa § 29 ods. 2 pamiatkového zákona sú zásady ochrany pamiatkového územia dokumentom na vykonávanie 
základnej ochrany pamiatkového územia a sú podkladom pre územný plán. 

3) Podmienky ochrany sa nedotýkajú stavebnej alebo inej hospodárskej činnosti podľa platných rozhodnutí a povo-
lení, vydaných pred právoplatnosťou vyhlásenia ochranného pásma. 

4) Právoplatné rozhodnutie o vyhlásení ochranného pásma pamiatkovej rezervácie a národných kultúrnych pamia-
tok je územnotechnickým podkladom podľa § 7a ods. 2 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), ktorý sa povinne využíva 
v územnoplánovacej činnosti. 

5) Podľa § 32 ods. 11 pamiatkového zákona pred začatím úpravy nehnuteľnosti, ktorá nie je kultúrnou pamiatkou, 
ale sa nachádza v ochrannom pásme, je vlastník takej nehnuteľnosti povinný vyžiadať si záväzné stanovisko kraj-
ského pamiatkového úradu. K žiadosti o vydanie záväzného stanoviska vlastník priloží zámer úpravy nehnuteľ-
nosti, ktorý obsahuje majetkovo-právne údaje o nehnuteľnosti, špecifikáciu predpokladaných plošných a priesto-
rových zmien. Krajský pamiatkový úrad vydá záväzné stanovisko o zámere úpravy nehnuteľnosti v ochrannom 
pásme, v ktorom určí, či je navrhovaný zámer z hľadiska záujmov chránených týmto zákonom prípustný, a určí 
podmienky vykonania úprav nehnuteľnosti, najmä zásady objemového členenia, výškového usporiadania a archi-
tektonického riešenia exteriéru nehnuteľnosti. 

6) Činnosť na území OP nesmie narušiť pamiatkové hodnoty pamiatkovej rezervácie a NKP a má smerovať ku skva-
litneniu ich prostredia. 

7) Pri všetkých zamýšľaných činnostiach na území OP, vykonateľných na základe územného rozhodnutia, stavebné-
ho povolenia alebo ohlásenia, je Krajský pamiatkový úrad Prešov (ďalej tiež „KPÚ“) dotknutým orgánom v zmysle 
§ 32 pamiatkového zákona a podľa § 140a stavebného zákona. 

8) Obec je orgánom územnej samosprávy, ktorý utvára všetky podmienky potrebné na zachovanie, ochranu, obno-
vu a využívanie pamiatkového fondu na území obce podľa § 14 ods. 1 a 2 pamiatkového zákona; zároveň dbá, 
aby vlastníci kultúrnych pamiatok konali v súlade s týmto zákonom. 

9) Podľa § 30 ods. 3 pamiatkového zákona v konaní stavebného úradu o umiestnení reklamy, reklamného, infor-
mačného, propagačného alebo technického zariadenia, ktoré nie je stavbou, v ochrannom pásme, vydá krajský 
pamiatkový úrad záväzné stanovisko, v ktorom určí, či je predložený návrh z hľadiska záujmov chránených týmto 
zákonom prípustný a určí podmienky jeho realizácie a umiestnenia.  

 Reklamy, reklamné, informačné a propagačné zariadenia sú prípustné len na účely označenia konkrétnych 
prevádzok, inštitúcií alebo podujatí v obci a v minimálnom rozsahu. Vyžaduje sa realizácia na vysokej výtvar-
nej úrovni v súlade s tradičným výrazom architektúry. Nie sú prípustné veľkorozmerné reklamné zariadenia 
umiestnené na samostatne stojacich konštrukciách. 

 Technické zariadenia (solárne kolektory, satelitné antény a pod.) sú prípustné len na budovách v najmenej 
pohľadovo exponovaných polohách.  
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 Umiestnenie a vzhľad smerových tabúľ je potrebné konzultovať s KPÚ. 

10) Ak v priebehu obnovy alebo úpravy nehnuteľnosti dôjde k odkrytiu nepredpokladaného nálezu, ten kto práce vy-
konáva je povinný, v súlade s § 32 ods. 14 pamiatkového zákona, ohlásiť nález krajskému pamiatkovému úradu 
a až do vydania rozhodnutia KPÚ zastaviť tie práce, ktoré ohrozujú nález alebo nálezovú situáciu. KPÚ rozhodne 
o ďalšom postupe najneskôr do troch pracovných dní od oznámenia nálezu. 

11) Na činnosti vykonávané na inundačnom území vodného toku sa vzťahuje okrem týchto podmienok ochrany aj zá-
kon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. 

12) Vyššie uvedené podmienky ochrany sa vzťahujú na všetkých vlastníkov nehnuteľností na vymedzenom území. 
Časť podmienok ochrany na území OP je špecifikovaná a diferencovaná na Sektor A a Sektor B (Mapa č. 2). 

 
Podmienky ochrany špecifické pre jednotlivé sektory ochranného pásma 
 
Sektor A – intravilán obce v rozsahu ochranného pásma 

1) Funkčné využitie územia musí rešpektovať pamiatkové hodnoty pamiatkovej rezervácie a NKP nachádzajúcich sa 
na území OP, nesmie ich poškodzovať a znehodnocovať. Využívanie záhrad, ornej pôdy, lúk, pasienkov, úhorov 
a pod. nesmie viesť k zániku zachovaných štruktúr, znakov, prvkov, foriem tejto historickej poľnohospodárskej 
krajiny. Úpravy prirodzeného terénu sú vylúčené. 

2) Objemová, priestorová skladba a výšková hladina novej zástavby na území ochranného pásma nesmie negatívne 
ovplyvniť charakteristické pohľady na pamiatkovú rezerváciu a NKP z územia ochranného pásma a naopak. Na 
území ochranného pásma je vylúčená veľkoplošná a veľkoobjemová zástavba vytvárajúca rozsiahle jednoliate 
stavebné objemy (hypermarkety, logistické centrá, priemyselné parky a pod.). 

3) Zachovať, udržiavať a regenerovať historický princíp parcelácie – zárubkov. Vylúčiť akékoľvek činnosti, ktoré ho 
narušia alebo mohli v budúcnosti narušiť. 

4) Nové stavby umiestňovať len v polohách a v rozsahu po zániku pôvodných historických objektov. Umiestňovanie 
stavieb na pozemkoch bez predchádzajúcej zástavby je prípustné len v polohách, kde výsledkom bude doplnenie 
celistvosti jednostrannej uličnej zástavby. 

5) Novú zástavbu riešiť podľa historickej zastavovacej schémy  

 pozdĺžna orientácia obytného objektu k hlavnej komunikácii, 

 drobná skladba zástavby na parcele, v tradičných tvaroch pôdorysu,  

 výškové usporiadanie: 1 nadzemné podlažie (štandardnej výšky s nízkou podmurovkou alebo na úrovni teré-
nu) + limitovane využité podkrovie.  

V konštrukčno-materiálovej skladbe a architektonickom výraze novej zástavby vychádzať zo základných princípov 
tradičnej zástavby v obci Osturňa. 

6) Pri úpravách exteriéru nehnuteľností zachovávať architektonické hodnoty, spoluvytvárajúce prirodzené (historic-
ké) prostredie. Eliminovať prípadný rušivý vplyv nehnuteľností (nevhodné objemové riešenie, dominantné detai-
ly, netradičné výrazné farebné a materiálové riešenie a pod.) 

7) Prípadné nové stavby nesmú vnášať do prostredia prvky a systémy usporiadania, ako aj farebné riešenia, ktoré by 
poškodzovali pamiatkové hodnoty pamiatkovej rezervácie a NKP.  

 

Sektor B – extravilán obce v rozsahu ochranného pásma 
1) Funkčné využitie územia musí rešpektovať pamiatkové hodnoty pamiatkovej rezervácie a NKP nachádzajúcich sa 

na území OP, nesmie ich poškodzovať a znehodnocovať. Využívanie záhrad, ornej pôdy, lúk, pasienkov, úhorov 
a pod. nesmie viesť k zániku zachovaných štruktúr, znakov, prvkov, foriem tejto historickej poľnohospodárskej 
krajiny. Úpravy prirodzeného terénu sú vylúčené. 

2) Vylúčené je umiestňovať stavby s výnimkou líniových stavieb nevyhnutných pre zabezpečenie základného tech-
nického vybavenia obce Osturňa. Prípadnú výstavbu výškových objektov (stožiare a iné konštrukcie technických 
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zariadení) posúdi KPÚ individuálne na základe predložených zámerov najmä z hľadiska stanovených charakteris-
tických pohľadov. 

3) Zachovať charakter historickej poľnohospodárskej krajiny, jej štruktúry, prirodzený reliéf, terén a jednotlivé prvky 
(mozaika lúk, pasienkov, ornej pôdy, úhorov a lesíkov, prirodzený charakter a korytá vodných tokov, staré poľné 
cesty, úvozy a pod.). Neupravovať reliéf prirodzeného terénu.  

4) Zachovať, udržiavať a regenerovať historický princíp parcelácie – zárubkov. Vylúčiť akékoľvek činnosti, ktoré ho 
narušia alebo mohli v budúcnosti narušiť. 

5) Vyhlásenie ochranného pásma neobmedzuje vykonávanie poľnohospodárskej a chovateľskej činnosti (obhospo-
darovanie pôdy, osev a pestovanie plodín, pasenie dobytka a hospodárskych zvierat). 

6) Predchádzať zalesňovaniu poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo akýmkoľvek činnostiam vedúcim k zániku 
zachovaných historických krajinných prvkov. 
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2) Mapa č. 2: Vnútorné členenie OP – Sektor A, Sektor B, územie PR 
3) Mapa č. 3: Vymedzenie OP na podklade vektorovej katastrálnej mapy (KN – „E“), 

stav KN – „E“ preukazuje pôvodné členenie katastra zárubkovým systémom 
4) Mapa č. 4: Topografia terénu s nadmorskou výškou (modré krúžky s nadmorskou výškou) a geografickými 

názvami na podklade VKM, vymedzenie OP a častí PR  
5) Mapa č. 5: Topografia terénu s nadmorskou výškou a geografickými názvami, vymedzenie OP a PR 
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7) Mapa č. 7: Ortofotomapa súčasnej krajinnej štruktúry Osturne, vymedzenie OP a častí PR 
8) Mapa č. 8: Historická ortofotomapa krajinnej štruktúry Osturne, vymedzenie OP a častí PR, 1950 

(zobrazuje sa len časť územia obce vo výreze) 
 


