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Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, ako miestne príslušný správny orgán podľa § 9 ods. 3 zákona  
č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový 
zákon“) a vecne príslušný správny orgán podľa § 10 ods. 2 písm. e) pamiatkového zákona, vydáva 
podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „správny poriadok“) toto 
 

r o z h o d n u t i e : 
 
 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 pamiatkového zákona 
 

v y h l a s u j e    o c h r a n n é    p á s m o 
 

Pamiatkovej rezervácie Osturňa, 
zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF“) pod č. 15 

 
a národných kultúrnych pamiatok (ďalej len „kultúrna pamiatka“) v obci Osturňa: 

 Dvor roľnícky, súpis. č. 72, parc. č. 153/1, 153/2; č. ÚZPF 4216/1-4; 

 Dvor roľnícky, súpis. č. 71, parc. č. 154/1, 154/2; č. ÚZPF 4217/1-4; 

 Dvor roľnícky, súpis. č. 69, parc. č. 46; č. ÚZPF 4219/1; 

 Dvor roľnícky, súpis. č. 66, parc. č. 458; č. ÚZPF 4220/1-3; 

 Dom ľudový, súpis. č. 32, parc. č. 219; č. ÚZPF 10304/1; 

 Dvor roľnícky, súpis. č. 35, parc. č. 214; č. ÚZPF 10305/1-3; 

 Dvor roľnícky, súpis. č. 36, parc. č. 211; č. ÚZPF 10306/1-3; 

 Dvor roľnícky, súpis. č. 38, parc. č. 209; č. ÚZPF 10307/1-4; 

 Dom ľudový, súpis. č. 40, parc. č. 200; č. ÚZPF 10308/1; 

 Dvor roľnícky, súpis. č. 41, parc. č. 197; č. ÚZPF 10309/1; 

 Dvor roľnícky, súpis. č. 45, parc. č. 399; č. ÚZPF 10310/1-2; 

 Dvor roľnícky, súpis. č. 46, parc. č. 403; č. ÚZPF 10311/1-4; 

 Dvor roľnícky, súpis. č. 49, parc. č. 408/2; č. ÚZPF 10312/1; 

 Dvor roľnícky, súpis. č. 51, parc. č. 416; č. ÚZPF 10313/1-2; 

 Dvor roľnícky, súpis. č. 53, parc. č. 424; č. ÚZPF 10314/1-3; 

 Dvor roľnícky, súpis. č. 55, parc. č. 430; č. ÚZPF 10315/1-3; 

 Dvor roľnícky, súpis. č. 57, parc. č. 435/4, 435/5, 435/6; č. ÚZPF 10316/1-4; 

 Dvor roľnícky, súpis. č. 60, parc. č. 444/1, 444/4, 444/5; č. ÚZPF 10317/1-4; 

 Dvor roľnícky, súpis. č. 64, parc. č. 173/1, 173/2; č. ÚZPF 10318/1-3; 

 Dvor roľnícky, súpis. č. 74, parc. č. 145; č. ÚZPF 10320/1-3; 

 Dvor roľnícky, súpis. č. 81, parc. č. 127; č. ÚZPF 10321/1-3; 

 Dvor roľnícky, súpis. č. 85, parc. č. 120; č. ÚZPF 10322/1-3; 
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 Dvor roľnícky, súpis. č. 87, parc. č. 116; č. ÚZPF 10323/1-3; 

 Dvor roľnícky, súpis. č. 88, parc. č. 115/1, 115/2, 115/3; č. ÚZPF 10324/1-4; 

 Dvor roľnícky, súpis. č. 90, parc. č. 502; č. ÚZPF 10325/1; 

 Dom ľudový, súpis. č. 91, parc. č. 110/2; č. ÚZPF 10326/1; 

 Dvor roľnícky, súpis. č. 156, parc. č. 634; č. ÚZPF 10344/1; 

 Dvor roľnícky, súpis. č. 157, parc. č. 637, 1267, 1268; č. ÚZPF 10345/1-4; 

 Dvor roľnícky, súpis. č. 158, parc. č. 638, 1267; č. ÚZPF 10346/1-4. 
 
 

I. 
Vymedzenie územia ochranného pásma 

 
Opis hranice ochranného pásma: 
Východiskový bod hranice ochranného pásma sa nachádza na hranici k. ú. Osturňa a zároveň štátnej 
hranici Slovenskej republiky a Poľskej republiky v lomovom bode na západnej hranici parcely  
č. 1339/2 v bode dotyku s parcelou č. 1342. Odtiaľ pokračuje severným smerom po hranici katastra 
(v dĺžke približne 39 metrov) po lomový bod na západnej hranici parcely č. 1339/2, z ktorého sa 
odkláňa severovýchodným smerom (v dĺžke približne 366 metrov) do lomového bodu na severe 
parcely č. 1339/1, pričom priamo pretína parcely č. 1339/2 a 1347. Línia hranice priamo pokračuje 
východným smerom (v dĺžke približne 646 metrov) do lomového bodu na severnom závere parcely  
č. 1445 (cesta), pričom priamo pretína opäť parcely č. 1347 a 1346/2, a ďalej po jej hranici  
do lomového bodu v mieste styku parciel č. 1445, 1346/2, 1350/1 a 1349. Odtiaľ pokračuje 
východným smerom (v dĺžke približne 93 metrov) do lomového bodu na severnej strane parcely  
č. 1354/1, pričom priamo pretína parcely č. 1350/1, 1447 (cesta) a 1354/1. Z uvedeného bodu 
pokračuje juhovýchodným a východným smerom po hranici parcely č. 1354/1 až po bod na západnej 
hranici parcely č. 1355/2, odkiaľ sa odkláňa (v dĺžke približne 162 metrov) severovýchodným smerom 
do lomového bodu na jej severnej strane, pričom priamo pretína parcely č. 1355/3 a 1355/2. Z tohto 
bodu pokračuje hranica ochranného pásma východným a juhovýchodným smerom po severnej 
hranici parcely č. 1355/2 až do bodu na jej východnej strane, v mieste styku s parcelami č. 1358 
a 1484 (vodný tok). Z tohto bodu hranica pokračuje (v dĺžke približne 93 metrov) pretínajúc parcely 
č. 1484 a 1359/2 priamo do lomového bodu na parcele č. 1359/2 v mieste styku s parcelami č. 1358 
a 1359/1. Odtiaľ pokračuje na krátkom úseku severovýchodným smerom po hranici parcely  
č. 1359/2 do jej nasledujúceho zalomenia a ďalej pretína parcelu č. 1359/1 (v dĺžke približne 245,5 
metra) severovýchodným smerom do protiľahlého lomového bodu na parcele č. 1359/2 a pokračuje 
po jej hranici do ďalšieho lomového bodu. Odtiaľ pretína hranica ochranného pásma parcely  
č. 1359/2, 1449 (cesta), 1361/1, 1450 (cesta) a 1363/1 východným smerom (v dĺžke približne 730 
metrov), opierajúc sa o lomové body týchto parciel, až do lomového bodu na parcele č. 1363/1 
v dotyku s parcelou č. 1362/6. Odtiaľ pokračuje severovýchodným smerom po hranici parcely  
č. 1363/1 až do lomového bodu v dotyku s parcelami č. 1367/11 a 1367/3, odkiaľ pretína  parcely  
č. 1363/1 a 1366 (v dĺžke približne 276 metrov) priamo do severného lomového bodu na parcele  
č. 1367/2 v dotyku s parcelami č. 1366 a 1367/1. Odtiaľ pokračuje po hranici parcely č. 1367/2 
juhovýchodným smerom do bodu ostrého zalomenia hranice tejto parcely, odtiaľ ju hranica 
ochranného pásma pretína (v dĺžke približne 131 metrov) do protiľahlého lomového bodu a ďalej 
pokračuje po jej severnej hranici severovýchodným smerom do bodu, z ktorého ďalej opäť pretne 
túto parcelu (v dĺžke približne 131 metrov) do severného bodu parcely č. 1368. Odtiaľ sa hranica 
ochranného pásma lomí do severného lomového bodu na parcele č. 1370, dotyku s parcelami  
č. 1362/1 a 1372/2, pričom pretína (v dĺžke približne 551 metrov) parcely č. 1367/2 a 1367/4.  
Z tohto bodu sa hranica ochranného pásma lomí severovýchodným smerom do lomového bodu  
na parcele č. 1372/2, pričom ju pretína (v dĺžke približne 150 metrov) a ďalej pokračuje po jej hranici 
až do bodu jej zalomenia na východe v dotyku s parcelami č. 1371 a 1372/1. Z tohto bodu sa lomí 
juhovýchodným smerom (v dĺžke približne 890 metrov) priamo pretínajúc parcely č. 1372/1, 1453 
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(cesta) a 1374/1 do bodu na severnej strane parcely č. 1454/1 a potom krátko po jej severnom 
ukončení, pričom ďalej pretína (v dĺžke približne 168 metrov) opäť parcelu č. 1374/1 
severovýchodným smerom k lomovému bodu na jej hranici a zároveň hranici k. ú. Osturňa. Odkiaľ sa 
hranica ochranného pásma odkláňa juhovýchodným až južným smerom po hranici k. ú. Osturňa a po 
hraniciach parciel č. 1374/1, 1454/1, 1454/2, 1483, 1374/2, 1328/1 (Osturniansky potok), 271/2 a 
1375 až do jej lomového bodu na východnej strane, v ktorom sa hranica ochranného pásma zalomí 
smerom na západ do lomového bodu na parcele č. 1376, pričom (v dĺžke približne 160 metrov) 
pretne parcely č. 1375 a 1376. Ďalej pokračuje západným smerom po hraniciach parciel č. 1376 a 
1377 po jej južný lomový bod, odkiaľ pokračuje juhozápadným smerom (v dĺžke približne 966 
metrov) do lomového bodu na západnej strane parcely č. 1380, pričom priamo pretne parcely  
č. 1378, 1455 (cesta), 1381, 1456 a 1380. Z tohto bodu pokračuje juhozápadným smerom  
po hraniciach parciel č. 1380 a 1457 až do jej južného lomového bodu. Odtiaľ priamo pretína parcely 
č. 1460, 1487, 1394, 1391/1 a 1394 (v dĺžke približne 940 metrov) až do južného bodu parcely  
č. 1488, odkiaľ hranica ochranného pásma pokračuje západným smerom a pretína parcely č. 1391/1, 
1401/2, 1446, 1402/2, 1402/1, 1391/1, 1406/1, 1468 (cesta), 1409/1, 1489 (vodný tok), 1410, 1471 
(cesta) a 1414/1 (v dĺžke približne 1296 metrov) až do lomového bodu na parcele č. 1414/1 v dotyku 
s parcelou č. 1416. Z tohto bodu pokračuje priamo na západ pretínajúc parcely č. 1416, 1414/1 
a 1417 (v dĺžke približne 377 metrov) do lomového bodu na jej západnej strane v dotyku s parcelou 
č. 1414/1. Odtiaľ hranica ochranného pásma pokračuje severozápadným smerom, pretína parcely  
č. 1414/1, 1419, 1414/1, 1474 (cesta), 1421, 1422/1 (v dĺžke približne 670 metrov), až do južného 
bodu na parcele č. 1423 v dotyku s parcelami č. 1422/1 a 1475. Odtiaľ pokračuje priamo a pretína 
parcely č. 1475, 1425/1 a 1476 (v dĺžke približne 207 metrov), až kým nedosiahne južný bod  
na parcele č. 1427, odkiaľ pokračuje po južnej hranici parciel č. 1427 a 1426/1 a ďalej pokračuje 
západným smerom kým nedosiahne južný bod na parcele č. 1431 v dotyku s parcelou č. 1477 (cesta), 
pričom pretne parcely č. 1428 a 1391/1 (v dĺžke približne 231 metrov). Z tohto bodu pokračuje 
severozápadným smerom, pretína parcely č. 1433, 1432, 1433, 1478 (cesta) a 1434/1 (v dĺžke 
približne 498 metrov) až do juhozápadného lomového bodu parcely č. 1434/2. Z tohto bodu hranica 
ochranného pásma priamo pretína parcely č. 1491 (vodný tok), 1436 a 1437 (v dĺžke približne 141 
metrov) po jej lomový bod a potom krátko po hranici tejto parcely, ďalej opäť pretína parcelu  
č. 1436 (v dĺžke približne 102 metrov) do južného bodu na parcele č. 1479 (cesta) a potom krátko 
sleduje južnú hranicu parcely č. 1439, po dotyk s parcelou č. 1441, odkiaľ pretína severozápadným 
smerom parcelu č. 1441 (v dĺžke približne 649 metrov) do južného bodu parcely č. 1338. Odtiaľ sa 
hranica ochranného pásma odkláňa severozápadným a severným smerom, pričom opisuje hranicu 
parcely č. 1338, plynule pretína parcelu č. 1495 na hranici k. ú. Osturňa, pokračuje po jej severnej 
strane a ďalej po severnej hranici parcely č 1338 až k štátnej hranici a postupne severovýchodným 
smerom po hraniciach parciel č. 1336, 1339/2 a 1342 až do východiskového bodu hranice 
ochranného pásma. 
 
Súpis parciel ochranného pásma:  
Celok územia ochranného pásma sa rozčleňuje na Sektor A a Sektor B,  
 
Sektor A tvoria pozemky v katastrálnom území Osturňa (KN – „C“) 
104, 105, 106/1, 106/2, 107/1, 107/2, 107/3, 108, 109, 110/1, 110/2, 111, 112, 113, 114, 115/1, 
115/2, 115/3, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124/1, 124/2, 125/1, 125/2, 125/3, 126/3, 
126/4, 127, 128, 129, 130, 131, 132/1, 132/2, 133, 134/1, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 
143, 144, 145, 146, 147/1, 147/2, 148, 149, 150/1, 150/2, 150/3, 151, 152, 153/1, 153/2, 154/1, 
154/2, 155, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6, 156/7, 157, 158, 159/1, 159/2, 160, 161, 162, 163/1, 163/2, 
164, 165/1, 165/2, 167, 168, 169/1, 169/2, 169/3, 170/1, 170/2, 171, 172/1, 172/2, 173/1, 173/2, 
174, 175, 176, 177, 178/1, 178/2, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190/1, 
190/2, 190/4, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204/1, 204/2, 205, 206/3, 
206/4, 208, 209, 210/1, 210/2, 210/3, 210/4, 210/5, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220/1, 
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220/2, 221/1, 221/2, 222, 223, 224/1, 224/2, 225, 226, 227, 228, 365, 366/1, 366/2, 366/3, 366/4, 
366/5, 366/6, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374/4, 374/5, 374/6, 374/7, 375, 376, 377/1, 
377/2, 378, 379, 380, 381/1, 381/2, 382, 383, 384, 385, 386/1, 386/2, 386/3, 386/4, 387/1, 387/2, 
387/3, 388/1, 388/2, 389, 390, 391, 392, 393, 394/1, 394/2, 394/3, 394/4, 395/1, 395/2, 395/3, 396, 
397/1, 397/2, 397/3, 397/4, 398, 399, 400, 401/1, 401/2, 401/3, 402, 403, 404/1, 404/2, 405, 406, 
407/1, 407/2, 408/1, 408/2, 408/3, 408/6, 409, 410/1, 410/2, 411/6, 411/7, 411/8, 411/9, 411/10, 
412, 413, 414/1, 414/2, 414/3, 414/4, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 
427, 428, 429, 430, 431/5, 431/6, 431/7, 431/8, 432, 433/3, 433/4, 434/1, 434/2, 435/4, 435/5, 
435/6, 435/7, 436, 437, 438, 439, 440/1, 440/2, 441, 442, 443, 444/1, 444/2, 444/3, 444/4, 444/5, 
445/1, 445/2, 445/3, 445/4, 445/5, 446/1, 446/2, 446/3, 446/4, 447/1, 447/2, 448/1, 448/2, 449, 
450, 451/1, 451/2, 451/3, 451/4, 451/5, 452/1, 452/2, 452/3, 452/4, 452/5, 453, 454/4, 454/5, 
454/6, 454/7, 455, 456/1, 456/2, 457/1, 457/2, 458, 459, 460, 461/1, 461/2, 462/1, 462/2, 463, 464, 
465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472/1, 472/2, 473, 474, 475, 476/1, 476/2, 477/1, 477/2, 478, 
479/1, 479/2, 480, 481/1, 481/2, 482/1, 482/2, 482/3, 482/4, 483/1, 483/2, 484/1, 484/2, 484/3, 
485, 486, 487, 488, 489, 490, 491/3, 491/4, 492/1, 492/2, 492/3, 493/1, 493/2, 494, 495, 496/1, 
496/2,497, 498, 499/1, 499/2, 499/3, 499/4, 500/1, 500/2, 500/3, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 
508/1, 508/2, 508/3, 508/4, 508/5, 509, 510/1, 510/2, 511, 512/1, 512/2, 619, 620/1, 620/2, 621, 
622, 623, 624, 625/1, 625/2, 625/3, 626/3, 626/4, 626/5, 626/6, 627, 628, 629, 630/1, 630/2, 630/3, 
631, 632, 633, 634, 636, 637, 638, 639, 640/1, 640/2, 641/1, 641/2, 642, 643, 644/1, 644/2, 645, 
646, 647, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257/1, 1257/2, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 
1265/1, 1265/2, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1274, 1299, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 
1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1318/1, 1321, 1322, 1323, 1328/1 (vodný tok – časť), 1346/2, 1347, 
1359/1, 1361/1, 1366, 1367/4, 1367/9, 1375, 1376, 1378, 1380, 1391/1, 1402/2, 1406/1, 1416, 
1417, 1419, 1425/1, 1428, 1432, 1434/1, 1437, 1441, 1449, 1460, 1468. 
 
Sektor B tvoria pozemky v katastrálnom území Osturňa (KN – „C“) 
1272, 1328/1 (vodný tok – časť), 1328/2, 1328/4, 1328/5, 1335/1, 1335/2, 1335/3, 1335/4, 1335/5, 
1335/6, 1335/7, 1335/8, 1336, 1337/1, 1337/2, 1338, 1339/1, 1339/2, 1339/3, 1339/5, 1339/6, 
1340, 1341, 1342, 1343, 1346/2 (časť), 1347 (časť), 1348, 1349, 1350/1, 1350/2, 1351, 1352, 1353, 
1354/1, 1355/1, 1355/2, 1359/2, 1363/1, 1364, 1365, 1366 (časť), 1367/2, 1367/4 (časť), 1367/5, 
1367/6, 1367/10, 1368, 1370, 1372/1, 1372/2, 1373, 1374/1, 1374/2, 1374/3, 1374/4, 1375 (časť), 
1376 (časť), 1377, 1378 (časť), 1380 (časť), 1381, 1382, 1383, 1384/1, 1384/2, 1384/3, 1384/4, 1385, 
1386, 1387, 1391/1 (časť), 1394, 1399, 1400, 1401/1, 1401/2, 1402/1, 1402/2 (časť), 1403, 1404/1, 
1404/2, 1404/3, 1404/4, 1404/5, 1404/6, 1405, 1406/1 (časť), 1406/2, 1407, 1408, 1409/1, 1409/3, 
1409/5, 1409/9, 1409/12, 1409/13, 1409/14, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414/1, 1414/3, 1414/4, 1416 
(časť), 1417 (časť), 1418, 1419 (časť), 1421, 1422/1, 1422/2, 1423, 1425/1 (časť), 1425/3, 1426/1, 
1426/2, 1427, 1428 (časť), 1430, 1431, 1432 (časť), 1433, 1434/1 (časť), 1434/2, 1436, 1437 (časť), 
1438, 1439, 1440, 1441 (časť), 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1449 (časť), 1450, 1451, 1452, 1453, 
1454/1, 1454/2, 1457, 1460 (časť), 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468 (časť), 1469, 
1470, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1483, 1484, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492. 
 
Vymedzenie územia ochranného pásma je premietnuté do kópie katastrálnej mapy, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 
Sektor A ochranného pásma pozostáva z dvoch územných častí a je vymedzený v rozsahu 
zastavaného územia (intravilánu) obce Osturňa mimo územia pamiatkovej rezervácie. 
 
 

II. 
Vymedzenie podmienok ochrany na území ochranného pásma 
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Podmienky ochrany platné pre celok územia ochranného pásma 
1) Podmienky ochrany sa viažu na zabezpečovanie ochrany a usmerneného rozvoja v území 

ochranného pásma; neplatia na vykonávanie ochrany pamiatkového fondu na 
vlastnom území Pamiatkovej rezervácie Osturňa. Podmienky ochrany však vychádzajú 
z požiadaviek na ochranu pamiatkového územia, obsiahnutými v dokumente Aktualizácia 
zásad ochrany pamiatkového územia Pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry v Osturni, 
ktorý 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. 

2) Podmienky ochrany sa nedotýkajú stavebnej alebo inej hospodárskej činnosti podľa platných 
rozhodnutí a povolení, vydaných pred právoplatnosťou vyhlásenia ochranného pásma. 

3) Činnosť na území ochranného pásma musí rešpektovať pamiatkové hodnoty pamiatkovej 
rezervácie a kultúrnych pamiatok a má smerovať ku skvalitneniu ich prostredia. 

4) Pri všetkých zamýšľaných činnostiach na území ochranného pásma vykonateľných na základe 
územného rozhodnutia, stavebného povolenia alebo ohlásenia, je dotknutým orgánom 
Krajský pamiatkový úrad Prešov (ďalej tiež „KPÚ“). 

5) 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 výtvarnej úrovni v súlade s tradičným výrazom architektúry.  
V území ochranného pásma  

 sú vylúčené 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;  

 umiestnenie a vzhľad smerových tabúľ je potrebné prerokovať s KPÚ. 

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

7) Podmienky ochrany v území ochranného pásma sa nedotýkajú iných záujmov chránených 
podľa osobitných predpisov. 

8) Vyššie uvedené podmienky ochrany sa vzťahujú na všetkých vlastníkov nehnuteľností  
na vymedzenom území. Časť podmienok ochrany na území ochranného pásma je 
špecifikovaná a diferencovaná na Sektor A a Sektor B. 

 
Podmienky ochrany špecifické pre jednotlivé sektory ochranného pásma 
 
Sektor A – intravilán obce mimo územia pamiatkovej rezervácie (s. 3 tohto rozhodnutia) 

1) Funkčné využitie územia musí rešpektovať pamiatkové hodnoty pamiatkovej rezervácie 
a kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na území ochranného pásma. Využívanie záhrad, 
ornej pôdy, lúk, pasienkov, úhorov a pod. musí rešpektovať zachované štruktúry, 
znaky, prvky a formy historickej poľnohospodárskej krajiny. Úpravy prirodzeného terénu sú 
vylúčené. 

2) Objemová, priestorová skladba a výšková hladina novej zástavby na území ochranného 
pásma musí rešpektovať charakteristické pohľady na pamiatkovú rezerváciu a kultúrne 
pamiatky 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.). 
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3) Zachovať, udržiavať a regenerovať historický princíp parcelácie – zárubkov. Vylúčiť akékoľvek 
činnosti, ktoré ho narušia alebo by ho mohli v budúcnosti narušiť. 

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

5) Novú zástavbu riešiť podľa historickej zastavovacej schémy  

 pozdĺžna orientácia hlavného objektu k uličnej komunikácii, 

 drobná skladba zástavby na parcele, v tradičných tvaroch pôdorysu,  

 výškové usporiadanie: 1 nadzemné podlažie (štandardnej výšky s nízkou podmurovkou 
alebo na úrovni terénu, resp. vychádzajúce z výšky okolitých kultúrnych pamiatok) + 
limitovane využité podkrovie; zastrešenie sedlovou strechou.  

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

7) Prípadné nové stavby musia rešpektovať prostredie tak, aby ich stvárnenie, usporiadanie 
a farebnosť nepoškodzovali pamiatkové hodnoty pamiatkovej rezervácie a kultúrnych 
pamiatok a ich vizuálne vnímanie.  

8) Pri úpravách exteriéru jestvujúcich stavieb zachovávať architektonické hodnoty, 
spoluvytvárajúce prirodzené (historické) prostredie.  

 
Sektor B – extravilán obce v rozsahu ochranného pásma (s. 4 tohto rozhodnutia) 

1) Funkčné využitie územia musí rešpektovať pamiatkové hodnoty pamiatkovej rezervácie 
a kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na území ochranného pásma, 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 technického vybavenia obce Osturňa. Prípadnú výstavbu 
výškových objektov (stožiare a iné konštrukcie technických zariadení) posúdi KPÚ 
individuálne na základe predložených zámerov najmä z hľadiska stanovených 
charakteristických pohľadov. V lokalite mimo zastavaného územia podľa stanoviska obce 
Osturňa č. 218/2022 zo dňa 17. 07. 2022, je prípustná výstavba montovanej haly pre 
ustajnenie oviec bez možnosti zmeny tejto funkcie. 

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.). Zachovávať 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 (obhospodarovanie 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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Odôvodnenie: 
 
1) Predmet konania  

Predmetom konania podľa § 18 ods. 2 pamiatkového zákona je  

 vyhlásenie ochranného pásma na účely ochrany a usmerneného rozvoja v prostredí 
Pamiatkovej rezervácie Osturňa a kultúrnych pamiatok v obci Osturňa;  

 vymedzenie územia ochranného pásma (v rozčlenení na sektor A – sektor B);  

 vymedzenie podmienok ochrany. 
 
Ochranné pásmo podľa § 18 pamiatkového zákona je územie vymedzené na ochranu 

a usmernený rozvoj prostredia alebo okolia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie 
alebo pamiatkovej zóny (ods. 1). Ochranné pásmo vyhlasuje na základe stanoviska obce Pamiatkový 
úrad SR 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 (ods. 2). 

 
Pamiatkový úrad SR vo výrokovej časti tohto rozhodnutia vymedzuje územie ochranného 

pásma a podmienky ochrany so vzťahom k Pamiatkovej rezervácii Osturňa podľa nariadenia vlády 
Slovenskej republiky č. 188/2011 Z. z. o pamiatkových rezerváciách Vlkolínec, Špania Dolina 
a Osturňa (§ 3). 

 
Územný samosprávny a správny celok Osturňa predstavuje charakteristickú horalskú 

(pastiersko-roľnícku) obec s jedinečným spôsobom zástavby, ktorá ovplyvňovali prírodné podmienky 
Karpát a zamestnanie obyvateľstva pastierstvom, drevorubačstvom a poľnohospodárstvom. 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 v jej okolí.  

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 dedením na menšie časti;  v 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 pôvodného 
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 terasy a medze, 
resp. dreviny (stromy a vyššie kry) vysádzané na okrajoch zárubkov, vyznačujúce hranice jednotlivých 
majetkov. 

 
Účelom vyhlásenia ochranného pásma je vytvorenie ďalšieho nástroja na zabezpečenie 

základnej ochrany pamiatkového územia (pamiatkovej rezervácie). Prostredie v jej okolí, 
prinajmenšom v rozsahu začlenenom do územia ochranného pásma, tvorí neoddeliteľnú súčasť 
vnímania pamiatkových hodnôt. Ochranné pásmo tvorí územné, priestorové a vizuálne zázemie 
pamiatkovej rezervácie; súčasti ochranného pásma tiež spolupôsobia na vnímaní krajinných, 
urbanistických, architektonických hodnôt pamiatkového územia a jeho panorámy. Na zabezpečenie 
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ochrany a usmerneného rozvoja v území nadväzujúcom na pamiatkovú rezerváciu sa vymedzujú 
podmienky ochrany. 
 
2) Vymedzenie územia ochranného pásma  

Uznesením vlády Slovenskej socialistickej republiky z roku 1979 bola vyhlásená Pamiatková 
rezervácia ľudovej architektúry Osturňa, ktorá v obci pozostáva z troch častí: dolný koniec – stred – 
horný koniec.  

Vymedzenie pamiatkovej rezervácie potvrdila a spresnila vláda Slovenskej republiky 
nariadením č. 188/2011 Z. z.  

 
Pamiatková rezervácia podľa § 2 ods. 4 pamiatkového zákona je sídelný územný celok alebo 

krajinný územný celok sústredených pamiatkových hodnôt. Predstavuje najvyšší stupeň územnej 
pamiatkovej ochrany a je súčasťou pamiatkového fondu. 

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. 

 
Jednotlivé časti pamiatkovej rezervácie vymedzujú najzachovalejšie kompaktné zoskupenia 

historickej zástavby. V ústrednej časti obce je dominantný gréckokatolícky Kostol sv. Michala 
Archanjela z roku 1796. Kultúrne pamiatky zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu sú 
najvýznamnejšími dokladmi hnuteľných alebo nehnuteľných vecí pamiatkovej hodnoty podľa § 2  
ods. 3 pamiatkového zákona. 

 
Medzi časťami pamiatkovej rezervácie sa rozprestierajú nadväzné časti zastavaného územia 

obce (intravilán). Taktiež sú tam zachované autentické objekty ľudovej zrubovej architektúry, 
vyhlásené za kultúrne pamiatky. Ochranné pásmo podľa tohto rozhodnutia obklopuje územie 
Pamiatkovej rezervácie Osturňa. Dve intravilánové územné časti obce mimo pamiatkovej rezervácie 
sa začleňujú do ochranného pásma ako sektor A.  

V sektore A, časti medzi dolným koncom a stredom pamiatkovej rezervácie, sa nachádza 26 
roľníckych dvorov, chránených ako kultúrne pamiatky. Zachované sú medzi novšou zástavbou zväčša 
rodinných a rekreačných domov.  

Sektor A, časť medzi stredom a horným koncom pamiatkovej rezervácie patrí k ústrediu 
obce. Pozostáva z rodinných domov a väčších objektov Obecného úradu, požiarnej zbrojnice 
a budovy bývalej základnej školy. Niektoré roľnícke dvory sú chránené ako kultúrne pamiatky.   
 

Na zastavanú časť obce nadväzuje pôvodne poľnohospodársky využívaná kultúrna krajina 
extravilánu (zárubky), resp. voľná krajina okolia obce, tvoriaca v ochrannom pásme sektor B. Všetky 
jej súčasti vytvárajú kompaktný a integrálny celok jedinečne zachovanej poľnohospodársko-kultúrnej 
krajiny obce Osturňa. 

 
Rozsah vymedzenia sektora B, resp. celku ochranného pásma, vyplýva posúdenia 

a dokumentácie okolia pamiatkovej rezervácie a intravilánu obce Osturňa, ktorým ochranné pásmo 
vytvára prostredie. Vymedzenie hranice podľa možnosti zohľadňuje profil terénu v nadväznosti  
na jadro v doline Osturnianskeho potoka.   

 
3) Vymedzenie podmienok ochrany  

Pre účely ochrany sa týmto rozhodnutím vymedzujú podmienky ochrany, diferencované 
z hľadiska krajinného a urbanistického usporiadania v sektore A a sektore B. 
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Podmienky ochrany majú zabezpečiť účel vyhlásenia ochranného pásma a vymedzenia jeho 
územia. Obsah podmienok ochrany sleduje cieľ ochrany a usmerneného rozvoja v prostredí a okolí 
pamiatkovej rezervácie a kultúrnych pamiatok. 

 
Podmienky ochrany platné pre celok územia ochranného pásma sú vymedzené ako 

všeobecné (spoločné) princípy, viazané na ochranné pásmo v jeho celom územnom rozsahu.  
 
Podmienky ochrany platné pre sektor A zohľadňujú jeho vymedzenie v intraviláne – 

zastavanej časti obce (mimo pamiatkovej rezervácie). Podmienky ochrany vychádzajú z analýzy tejto 
časti územia, kde sa zachoval väčší počet kultúrnych pamiatok. Usporiadanie zástavby v sektore A 
zachováva princíp prevládajúci v území pamiatkovej rezervácie. Skutočnosť vyplýva z faktu 
prináležitosti k jedinému celku obce. Napriek jestvujúcemu stavu, keď územie sektora A nemožno 
hodnotiť ako napĺňajúce zákonné vymedzenie pojmu „pamiatková rezervácia“ (§ 2 ods. 4, 16 ods. 1 
pamiatkového zákona), v tomto území sa zachovali objekty tradičnej zrubovej architektúry, chránené 
ako kultúrne pamiatky. Podmienky ochrany vychádzajú z faktickej prináležitosti sektora A do celku 
intravilánu obce Osturňa, jednotnosti urbanisticko-historického vývoja tohto sídla a podielu 
zastúpenia kultúrnych pamiatok.  

 
Podmienky ochrany platné pre sektor B zohľadňujú nadväznosť jeho územia na pamiatkovú 

rezerváciu a celok intravilánu obce Osturňa. Časť prírodného okolia tvorí usporiadanie (členenie) 
terénu na zárubky, ktoré predstavujú historickú formu osídlenia obce, rozdelenia jej katastrálneho 
územia (chotára) na pozemky a v neposlednom rade svedčia o poľnohospodárskom využívaní, ako 
jednom zo základných zamestnaní a nástroji obživy obyvateľstva. Podmienky ochrany v Sektore B 
vychádzajú z charakteru územia mimo zastavaného územia obce (extravilán), t. j. voľnej krajiny s 
prevládajúcim zastúpením poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov.  

 
Právoplatné rozhodnutie o vyhlásení ochranného pásma je územnotechnickým podkladom 

podľa § 7a ods. 2 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
v znení neskorších predpisov, ktorý sa povinne využíva v územnoplánovacej činnosti. 

 
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 krajského pamiatkového úradu. K žiadosti o vydanie záväzného 
stanoviska vlastník priloží zámer úpravy nehnuteľnosti, ktorý obsahuje majetkovo-právne údaje 
o nehnuteľnosti, špecifikáciu predpokladaných plošných a priestorových 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 architektonického riešenia exteriéru nehnuteľnosti. 

 
Ak v priebehu obnovy alebo úpravy nehnuteľnosti dôjde k odkrytiu nepredpokladaného 

nálezu, ten kto práce vykonáva je povinný, v súlade s § 32 ods. 14 pamiatkového zákona, ohlásiť 
nález krajskému pamiatkovému úradu a až do vydania rozhodnutia krajského pamiatkového úradu 
zastaviť tie práce, ktoré ohrozujú nález alebo nálezovú situáciu. Krajský pamiatkový úrad rozhodne o 
ďalšom postupe najneskôr do troch pracovných dní od oznámenia nálezu. 

 
Podľa § 30 ods. 3 pamiatkového zákona v konaní stavebného úradu o umiestnení reklamy, 

reklamného, informačného, 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.  
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Obec je orgánom územnej samosprávy, ktorý utvára všetky podmienky potrebné  
na zachovanie, ochranu, obnovu 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. 
 
4) Správne konanie  

Pamiatkový úrad SR vypracoval Návrh na vyhlásenie ochranného pásma Pamiatkovej 
rezervácie Osturňa a národných kultúrnych pamiatok v obci Osturňa z vlastného podnetu v rámci 
plnenia Plánu hlavných úloh na roky 2021 a 2022. Návrh na vyhlásenie ochranného pásma dňa  
11. 03. 2022 pracovne prerokoval s obcou Osturňa za účasti starostky obce a poslancov obecného 
zastupiteľstva; prítomný bol tiež predseda Historického a kultúrneho spolku v Osturni. Pracovné 
prerokovanie sa sústredilo na písomné a ústne pripomienky, ktoré podali vyššie uvedené subjekty. 
Nadväzne bol návrh na vyhlásenie ochranného pásma čiastočne upravený na základe výsledkov 
pracovného prerokovania do jeho definitívneho znenia (č. PUSR-2022/13091-1/49642). 

Pamiatkový úrad SR oznámil začatie správneho konania verejnou vyhláškou č. PUSR-
2022/13091-1/49642 zo dňa 13. 06. 2022. Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli 
správneho orgánu od 14. 06. 2022, na úradnej tabuli obce Osturňa od 27. 06. 2022 po dobu 15 dní. 
Správy orgán vyzval účastníkov konania doručiť svoje pripomienky a návrhy písomne na jeho adresu. 
Účastníci konania sa nevyjadrili k predmetu správneho konania.  

 
5) Stanovisko obce 

Stanovisko obce podľa § 18 ods. 2 pamiatkového zákona vydala Obec Osturňa pod  
č. 218/2022 zo dňa 17. 07. 2022, s týmto obsahom: Obec Osturňa požaduje do návrhu na vyhlásenie 
ochranného pásma pamiatkovej rezervácie Osturňa a národných kultúrnych pamiatok v obci Osturňa, 
na základe informácií o zámere realizácie montovanej haly pre ustajnenie oviec, doplniť možnosť jej 
výstavby bez zmeny účelu využitia v lokalite pamiatkovej rezervácie – stred, mimo zastavaného 
územia. Obec vyznačila dotknutú lokalitu v mapovej prílohe.  

Pamiatkový úrad SR zvážil stanovisko obce, jeho obsah akceptoval a premietol do výrokovej 
časti tohto rozhodnutia – vymedzenie podmienok ochrany v sektore B, bod 2). 
 
6) Podklady pre rozhodnutie vo veci  

Pamiatkový úrad SR podľa § 32 a § 33 správneho poriadku pred vydaním tohto rozhodnutia 
zisťoval a posudzoval skutočný stav veci v území, obstaral si podklady pre rozhodnutie a poskytol 
účastníkom konania a obci možnosť vyjadriť sa k predmetu konania. Pri vyhodnotení podkladov 
nadobudnutých vlastným zisťovaním alebo predložených inými orgánmi sa riadil podľa svojej úvahy 
(§ 34 ods. 5 správneho poriadku). 

Podkladmi pre vydanie rozhodnutia boli najmä: 

 Návrh na vyhlásenie ochranného pásma Pamiatkovej rezervácie Osturňa a národných 
kultúrnych pamiatok v obci Osturňa, dátum spracovania: 06/2022; č. PUSR-2022/13091-
1/49642, 

 stanovisko Obce Osturňa, č. 218/2022 zo dňa 17. 07. 2022, 

 Územný plán obce Osturňa, architektonické štúdio ADM – Ing. arch. Dušan Marek, 2012 
– 2013, schválený v Obecnom zastupiteľstve dňa 28. 02. 2012, záväzná časť vyhlásená 
Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2012 zo dňa 29. 02. 2012, účinnosť od 01. 04. 
2012. 

 Pamiatková rezervácia Osturňa, Aktualizácia zásad ochrany, obnovy a prezentácie 
hodnôt územia, Krajský pamiatkový úrad Prešov, 2006. 

 
Pamiatkový úrad SR na základe vyššie uvedených podkladov rozhodol tak, ako je uvedené  

vo výroku tohto rozhodnutia. 
 



strana 11 z 11 

Poučenie: 
 
 Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku môžu účastníci konania podať proti rozhodnutiu 
odvolanie a to v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia. 

Doručenie rozhodnutia účastníkom konania sa vykonáva podľa § 18 ods. 2 a § 44 ods. 4 
pamiatkového zákona verejnou vyhláškou, ktorá sa vyvesí na úradnej tabuli a elektronieckej úradnej 
tabuli Pamiatkového úradu SR, na úradnej tabuli obce Osturňa a na centrálnej úradnej elektronickej 
tabuli (www.slovensko.sk).  
 Odvolanie sa podáva na Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06  Bratislava. 
Včas podané odvolanie má odkladný účinok. 
 Rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní opravných prostriedkov.  

 
 
 
 

 
 

Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD.  
        generálny riaditeľ 

 
 
 
Príloha: 
Výkres – Vymedzenie územia ochranného pásma 
 
 
Doručuje sa: 
Obec Osturňa, starostka obce, č. d. 153, 059 79  Osturňa 
 
Na vedomie: 
1) Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná ul. 115, 080 01  Prešov 
2) Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nižná brána 6, 060 01 

Kežmarok 
3) Správa Pieninského národného parku, Ul. SNP 57, 061 01  Spišská Stará Ves 
 
 
Po právoplatnosti: 
Okresný úrad Kežmarok, katastrálny odbor, Baštová 16/A, 060 01  Kežmarok 

http://www.slovensko.sk/

