
Prehľad prípravy zonácie TANAPu:

Rok 2004

Návrh programu starostlivosti o Tatranský národný park - materiál pre obdobie verejného vypočutia.
Dancee Projekt:  Participatívny a trvalo udržateľný manažment TANAPu, Správa TANAP, Tatranská
Štrba - Apríl 2004

V rámci programu starostlivosti bola navrhnutá  zonácia  TANAPu.

Prehľad výmer zón z roku 2004:

ZONA Plocha v ha %
A 41425,9 56
B 12590,8 17
C 19793,1 27
D 474,5 1
Spolu 74284,3 100

Pripomienky od verejnosti a stanoviská z obdobia verejného vypočutia k predloženému PS boli
zverejnené v Bielej knihe, september 2004

Predložený program starostlivosti o TANAP a zonácia  neboli prijaté dotknutými vlastníkmi,
správcami pozemkov a dotknutými samosprávami. Neštátni vlastníci odmietli predložený PS o
TANAP pretože nesúhlasili s priebehom A zóny a  v predloženom PS neboli vyriešené  kompenzačné
opatrenia. ŠL TANAP nesúhlasili s predloženým PS pretože nebol  vypracovaný v súlade s
pripravovanou metodikou na prípravu PS o chránené územia a taktiež nesúhlasili s priebehom
jednotlivých zón. Samosprávy a ostatné dotknuté subjekty taktiež nesúhlasili resp. mali rôzne výhrady
k predloženému PS a zonácii.

Rok 2006

Nový návrh zonácie Tatranského národného parku vypracovala ŠOP SR Správa TANAPu a pracovná
komisia pod vedením RNDr. Krajčoviča. Odborný návrh zonácie bol počas prípravy predbežne
konzultovaný s nasledujúcimi subjektami:

Bývalí urbarialisti Bobrovca, Mestské lesy Kežmarok, PS Veterná Poruba , PS bývalých urbalialistov
Východná, PS obce Ždiar, PSBU Liptovská Kokava, PSBU Pribylina, PSU Štrba, PS Vavrišovo
Urbariát Jakubovany, Urbár Jalovec, Urbár Jalovec a Trstené, Urbár Konská-Liptovský Ondrej-
Beňadíková , Urbár Liptovský Trnovec, Urbár Trstené, Združenie bývalých urbalialistov Važec,
Združenie vlastníkov lesov a urbariátu PS Žiar, Mesto Spišská Belá aŠL TANAP Tatranská Lomnica



Prehľad  výmer jednotlivých zón  po prerokovaní a úpravách

Zóna Pôvodná výmera
z návrhu z roku
2004  v ha

Výmera po prerokovaní  a úpravách
v ha

Rozdiel v ha

A 41425,9 42 433,71 + 1007,84

B 12590,8 11 933,28 - 657,49

C 19793,1 19427,70 - 365,44

D 474,5 489,79 +     15,31

74 284,3 74 284, 48

V rámci A zóny je nárast (preradenie z B resp. C zóny do A zóny) výmery o 1539,44 ha (z  toho na
štátnych pozemkoch o 227, 09 ha a na neštátnych o 1312,35 ha)

Preradenie pôvodnej A zóny do B zóny je na výmere 531 ha (z toho štátne pozemky 166 ha, neštátne
365 ha

V rámci prípravy a prerokovania novej zonácie sa dotknuté subjekty oboznámili s priebehom zón, ŠL
Tanpu a niektoré neštátne subjekty zásadne nesúhlasili s návrhom zonácie.

Niektoré neštátne subjekty súhlasili s predloženou zonáciu za podmienky, že sa určia a legislatívne
stanovia kompenzačné opatrenia.

Rok 2008

Dňa 11.04. 2008 sa uskutočnilo pracovné rokovanie ohľadom zonácie TANAPu (D zóna a C
rozvojová zóna) konanej na Mestskom úrade v Starom Smokovci. Dotknuté samosprávy predložili
svoje návrhy, ktoré sa prerokovali.

Odborný návrh zonácie TANAPu bol v júni a júli 2008 opätovne prekonzultovaný a prehodnotený
s dotknutými vlastníkmi, užívateľmi a samosprávami. Pozemky v správe a užívaní ŠL TANAPu
v navrhovanej A a B zóne boli prerokované, dohodnuté a  akceptované. Pozemky patriace neštátnym
vlastníkom boli opätovne prerokované, predbežne boli dohodnuté jednotlivé zóny s tým, že je
potrebné určiť kompenzačné opatrenia a následne hranice zón budú akceptované. Neštátni vlastníci
(urbárske spoločnosti, mestské lesy)  požadujú kompenzáciu napr. formou dlhodobého nájmu s tým,
že sa diferencovane podľa jednotlivých biotopov určia nájomné ceny. Ďalšia forma možnosti
kompenzácie, ktorá bola navrhovaná :  výmena pozemkov zaradených do zóny A za pozemky, ktoré
sú mimo chránených území (CHU).



Odborný návrh zonácie bol prerokovaný aj s niektorými samosprávami s tým, že navrhovaná zonácia
zahrnula tzv.  rozvojové územia v rámci TANAPu s cieľom rozvoja a skvalitnenia cestovného ruchu.
Všetky požadované rozvojové územia sú zahrnuté do navrhovanej zonácie TANAPu. Tieto územia sú
zahrnuté do C2,  resp. do D zóny.

Prehľad výmery zón 12.12. 2008

Zóna Výmera v ha
Podiel v % z výmery
TANAPu

A 40274,3 54

B 12315,8 17

C 20383,1 27

Cr 723,2 1

D 589,1 1

Spolu 74285,5 100

Zonácia TANAPu k 12.12. 2008 bola kompletne  pripravená formou návrhu Nariadenia vlády SR,
ktorým sa vyhlasuje TANAP a jeho zóny spolu s  dôvodovou správou a Zámerom na ustanovenie zón
Tatranského národného parku a odovzdaná v zmysle požiadaviek MZP SR na Ústredie ŠOP SR
v Banskej Bystrici.

Rok 2010

Komisia pre zonáciu chránených území  vypracovala nový návrh zonácie TANAPu. Návrh zonácie bol
formou Zámeru na vyhlásenie zón TANAPu predložený na KÚŽP Prešov a Žilina. V tejto etape
Správa TANAPu nebola prizývaná na prípravné stretnutia so zástupcami samospráv, vlastníkov
lesných pozemkov a vlastníkov lyžiarskych stredísk. Listom  zo dňa  2.2. 2010 sme však na možné
riziká pripravovanej zonácie vo vzťahu k zničeniu biotopov upozornili Ústredie ŠOP SR v Banskej
Bystrici, žiaľ naše pripomienky neboli akceptované.



Prehľad výmer zonácie podľa zonačnej komisie MŽP SR 2010

A ha/% B ha/% C ha/% Cr ha/% D ha/%

Návrh zonačnej
komisie podľa
MŽP SR

40 137/54 11 613/16 20 211/27 1 470/2 846/1

Predložená zonácia nebola v súlade s  dohodami s neštátnymi vlastníkmi, ktoré sa predrokovali počas
prípravy zonácie v roku 2008.

Neboli vyriešene problémy s kompenzáciou neštátnych vlastníkov.

Predložená zonácia bola v rozpore s požiadavkami ŠL TANAP.

Zonácia bol v rozpore s pripravenou zonáciou podľa ŠOP SR Správa TANAPu a výrazne zhoršovala
predmet ochrany prírody v Tatranskom národnom parku.


