
 

V obci Štrba pokračuje zápas o zachovanie Štrbského Plesa 
 

Vedenie obce Štrba stále pokračuje v nezákonnom konaní v procese kontroverzného Návrhu 

“Zmien a doplnkov č. 2/2020 ÚPN Obce Štrba” zahŕňajúce územie Tatranského národného parku, 

Štrbské Pleso. 
 

Tlačová správa Občianskej iniciatívy Nová Štrba, 2.7.2020 www.novastrba.sk 

 

 

Občania obce Štrba, združení v Občianskej iniciatíve Nová Štrba, ktorým nie je ľahostajný osud Štrbského 

Plesa, rovnako ako tisícom ďalších občanov Slovenska, poukazujú na nepravdivé tvrdenia vedenia Obce 

Štrba uvedené v tlačovej správe obce zo dňa 21.5.20201 ako aj medializovaného verejného prísľubu starostu 

obce Ministrovi ŽP Jánovi Budajovi a všetkým občanom SR2 o stiahnutí 5 bodov z plánovaného návrhu zmien 

územného plánu. Dňa 16.6.2020 (7 dní pred skončením pripomienkovacej lehoty k návrhu, 23.6.) bolo totižto pri 

overovaní si a nahliadnutí do dokumentácie a písomností k aktuálne posudzovanému návrhu zmien ÚPN Štrba 

občanom priamo na pracovisku Odboru starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v Poprade 

potvrdené, že návrh zmien ÚP sa naďalej posudzuje v plnom a teda pôvodnom znení a rozsahu (vrátane 5 

avizovaných bodov). 

 

Občania na základe týchto skutočností vystúpili pre spravodajstvo RTVS3 a na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

dňa 17.6.2020 sa dožadovali vysvetlenia od starostu obce M. Sýkoru k jeho porušeniu verejného prísľubu 

a žiadali nápravu, no do dnešného dňa sa tak nestalo (potvrdené dnes 2.7.2020 pri opätovnej návšteve Odboru 

starostlivosti o ŽP na Okresnom úrade v Poprade. Pozn. z dôvodu platnej legislatívy nie je možné ďalej nami 

zdielať kópie odpisov dokumentácie z Odboru ŽP).  

 

Ďalej občania žiadali o oznámenie dátumu konania verejného prerokovania k Návrhu Zmien a doplnkov č. 2/2020 

ÚPN Štrba podľa § 20 a § 31 ods. 2 zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, kedže 

pôvodné verejné prerokovanie návrhu, naplánované v rozpore s v tom čase platnými nariadeniami Vlády SR o 

zákaze zhromažďovania sa počas vyhlásenej mimoriadnej situácie na celom území SR (COVID-19) na deň 

19.5.2020, sa podľa vyjadrení starostu obce a tiež právnika obce JUDr. Bieľaka vlastne nekonalo4. 

 

Ako reakciu na naše žiadosti obec Štrba zvolala na dni 3.7.2020 (v miestnej časti Štrba5) a 9.7.2020 (v častiach 

Tatranská Štrba6 a Štrbské Pleso7) verejné zhromaždenie obyvateľov obce s prezentáciou k návrhu zmien 

ÚPN Štrba, na ktorom chce prezentovať návrhy a doplnky k ÚPN Štrba, no toto podľa nás nie je požadované 

verejné prerokovanie podľa zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Obec 

chce navyše zamedziť prístup na toto zhromaždenie každému, kto nemá trvalý pobyt v obci (vyhlásenie 

starostu obce na zasadnutí OZ dňa 17.6. "...A nebudeme tam púšťať cudzích ľudí určite, aby nám neprišiel niekto 

zo Smokovca rečniť akí sme, akí tu poslanci sú hlúpi a oni akí sú múdri...")8. 

 

 
1 https://www.strba.sk/uvod/obec-strba-upravi-rozsah-navrhovanej-zmeny-uzemneho-planu/?_ref=18158 
2 https://reality.trend.sk/verejny-priestor/tatrach-skrtli-planov-novu-lanovku-zjazdovku-parkovaci-dom-aj-byty ; 
https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/552236-strbske-pleso-nezastavaju-developeri-narazili-na-obec/  
3 https://novastrba.sk/2020/06/22/strba-2/ ;  https://www.youtube.com/watch?v=gAf1djHeN7A&amp=&t=17s 
4 https://www.facebook.com/watch/?v=271684380639327 min 0:30 vyjadrenie právnika Obce Štrba p. Bieľaka   
5 https://www.strba.sk/uvod/oznamenie-o-konani-verejneho-zhromazdenia-obyvatelov-obce-strba/?_ref=18158 ; 
https://www.strba.sk/samosprava/uradna-tabula/ 
6 https://www.strba.sk/uvod/oznamenie-o-konani-verejneho-zhromazdenia-obyvatelov-v-tatranskej-strbe/?_ref=18158  
7 https://www.strba.sk/uvod/oznamenie-o-konani-verejneho-zhromazdenia-obyvatelov-na-strbskom-plese/?_ref=18158  
8 https://www.youtube.com/watch?v=CS-Oz88vErQ (viď aj kometár pod videom) 
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Obec hláseniami v miestnom rozhlase upozorňuje, že vstup na toto verejné zhromaždenie podmieňuje 

preukázaním sa dokladom totožnosti o trvalom pobyte v obci Štrba. Pokladáme takéto konanie zo strany 

vedenia obce Štrba za veľmi netransparentné a tiež v rozpore so zákonom (jedná sa o územie národného 

parku a ktorého veľkej časti je vlastníkom SR a teda 5.5 miliónov občanov krajiny, ktorí sú týmto dotknutí). 

 

Obec ako obstarávateľ územného plánu zaslala vyhotoviteľovi spracovania Návrhu Zmien a doplnkov č. 2/2020 

ÚPN Obce Štrba firme Ateliér Urbeko písomne listom z dňa 18.6.2020 oznámenie s požiadavkou, aby Ateliér 

Urbeko pri následných prezentáciách uvádzali skutočnosť, že plánované zámery, ktoré boli najviac diskutované, 

obec prehodnotila a v následnom upravenom návrhu budú niektoré vypustené. Obec tak vyzvala vyhotoviteľa 

napriek skutočnosti, že návrh zmien ÚP je naďalej posudzovaný v plnom rozsahu, ako je spomenuté vyššie. 

 

“Ako občania obce Štrba sme veľmi znepokojení a pobúrení aj z toho, že obec o celej situácii sústavne 

poskytuje občanom skreslené a zavádzajúce informácie prostredníctvom všetkých svojich komunikačných 

kanálov: web stránka obce9, FB stránka10, miestny rozhlas, obecná televízia, obecné noviny11, list od starostu12, 

už od polovice mája, hoci do medializácie kauzy obec o plánovaných zmenách v ÚP mlčala a občanov ani 

verejnosť vôbec neiformovala.” hovorí členka občianskej iniciatívy Zuzana Deptová. Dodáva, že obec, ani 

poslanci obce nereagujú na mnohé listy občanov, obec si neplní svoje zákonné povinnosti odpovedania na žiadosti 

o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z., resp. neposkytuje odpovede k otázkam.  

 

Navyše členovia občianskej iniciatívy, ktorí poukazujú na problematiku ochrany Štrbského Plesa a kontroverzné 

konanie zástupcov obce, sú zo strany obce očierňovaní. “Naši spoluobčania,  sympatizujúci s inicitatívou, 

žijú  v obavách, že pre ich názory môžu prísť oni, alebo ich rodinní príslušníci o zamestnanie na obecnom úrade, 

či v iných spoločnostiach obce, prípadne, že pri vybavovaní žiadostí v budúcnosti im obec nemusí vyhovieť, napr. 

nevydať stavebné povolenie.” dodáva ďalšia členka občianskej iniciatívy Miroslava Petrušková. 

 

Preto prosíme slovenskú verejnosť, inštitúcie, odborné kruhy ako aj samotné médiá o podporu a srdečne ich 

pozývame na verejné zhromaždenia obce dňa 3. a 9. júla, na ktorých bude prezentovaný návrh zmien ÚPN 

Štrba. 

 

 

- oins 

 
9 https://www.strba.sk/uvod/chystane-zmeny-na-strbskom-plese-vyvolali-kritiku-budaj-upokojuje/?_ref=18158 ; 
https://www.strba.sk/uvod/uzemny-plan-obce-strba-v-diskusnej-relacii-slovenskeho-rozhlasu/?_ref=18158  
10  Verejné prerokovanie, ktoré bolo a zároveň nebolo verejným prerokovaním: 
https://www.facebook.com/obecstrba/posts/3144698298915471?__tn__=K-R ; 
https://www.facebook.com/obecstrba/photos/a.669687009749958/3132221276829840/?type=3&theater 
11 https://online.fliphtml5.com/xdgr/leix/#p=1 ; https://www.strba.sk/ine/obecny-spravodaj/  
12 https://www.strba.sk/uvod/tlacova-sprava-obce-strba-k-ucelovej-medializacii-navrhu-na-zmenu-uzemneho-planu-obce-strba/  
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