ZÁPISNICA
z 3. stretnutia Riadiaceho výboru v rámci projektu
„Porta Rusica – z Polonín do Bieszczadov”
Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Dátum a miesto stretnutia: 08.07.2020, Hotel Kamei, Rybnická 2709, 069 01 Snina

V úvode stretnutia Ing. Lucia Jarčušková Danková, koordinátorka projektu Partnera
Leospoľnohospodársky majetok Ulič, š.p. (ďalej len „LPM Ulič, š.p.“) privítala zúčastnených na
3. stretnutí Riadiaceho výboru (ďalej len „RV“) a predstavila im nového zastupujúceho
riaditeľa LPM Ulič, š.p. – Ing. Mária Perinaja.
Zastupujúci riaditeľ Ing. Mário Perinaj sa zúčastneným členom RV predstavil a ubezpečil ich
o potrebe a snahe LPM Ulič, š.p. o rozvoj regionálneho cestovného ruchu, ku ktorému prispeje
aj úspešná realizácia projektu Porta Rusica – z Polonín do Bieszczadow.
Podrobne načrtol problémy, ktoré sa v priebehu II. Q. 2020 vyskytli pri implementácií projektu,
hlavne čo sa týka vydania rozhodnutia Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti
o životné prostredie (zo dňa 10.11.2017), podľa ktorého navrhovaná investičná činnosť
v rámci projektu: rekonštrukcia cyklotrasy, nebude mať vplyv na integritu územia európskeho
významu a nie je potrebné posúdenie týchto vplyvov na životné prostredie. Proti tomuto
rozhodnutiu podalo Lesoochranárske združenie VLK (ďalej aj „LZ VLK“) odvolanie a nakoniec
po zamietnutí odvolania Ministerstva životného prostredia SR (ďalej aj „ministerstvo“ alebo
„MŽP SR“) a žalovaní ministerstva LZ VLK skončil celý proces až na Najvyššom súde v Bratislave
(podaním kasačnej sťažnosti ministerstva voči rozhodnutiu krajského súdu).
Nakoľko LPM Ulič, š.p. nemá v súčasnosti platné stanovisko Okresného úradu prešov, odboru
starostlivosti o životné prostredie podľa § 28 ods. 4 Zákona o ochrane prírody a krajiny,
nemôže začať so stavebnými prácami na rekonštrukcii cyklotrasy.
Ing. Mário Perinaj zároveň načrtol aj možné riešenia vzniknutej situácie, a to:
1. LPM Ulič, š.p. bude čakať na rozhodnutie Najvyššieho súdu v Bratislave (časovo zdĺhavý
proces, môže vážne ohroziť realizáciu projektu).
2. MŽP SR stiahne kasačnú sťažnosť a začne sa proces vydania nového rozhodnutia o vplyve
navrhovanej činnosti na životné prostredie (§ 28 ods. 4 Zákona OPaK) – najlepšie možné
riešenie, aj z časového hľadiska.
3. LPM Ulič, š.p. požiada Okresný úrad v Prešove, odbor starostlivosti o životné prostredie
o vydanie nového stanoviska o posúdení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie –

v tomto prípade by podaním novej žiadosti o posúdení vplyvov na životné prostredie musela
predchádzať zmena/úprava projektovej dokumentácie investičnej časti projektu.
4. LZ VLK stiahne svoju sťažnosť voči MŽP SR – najmenej pravdepodobný scenár.
Zástupca Vedúceho Partnera: Andrzej Olesiuk – starosta Powiatu Leski ubezpečil
zastupujúceho riaditeľa Ing. Mária Perinaja, že v prípade potreby vynaloží maximálnu
súčinnosť a pomoc pri riešení tohto problému, aby projekt Porta Rusica – z Polonín do
Bieszczadov nebol ohrozený.

Záver: Partner LPM Ulič, š.p. bude naďalej čakať na vývoj situácie a podnikne potrebné kroky
pre vyriešenie daného problému (rokovania s právnymi zástupcami MŽP SR, LZ VLK,
Prešovského samosprávneho kraja a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR).
Zároveň, po ukončení rokovaní a po možnom vyriešení daného problému sa celá situácia
predostrie aj Spoločnému technickému sekretariátu v Krakove formou oficiálneho listu
(prostredníctvom Vedúceho Partnera).

V ďalšej časti stretnutia zúčastnení Partneri projektu predstavili zrealizované aktivity v rámci
projektu:
a) Nadłesnictwo Cisna: ukončili výstavbu udržateľnej cyklotrasy „singletrack“ (kolaudácia
v decembri 2019) – úloha 2: Adaptácia existujúcich cyklistických ciest a chodníkov na
udržateľnú trasu „singletrack“. Nakoľko vypukla epidémia COVID - 19, nebolo možné
zorganizovať oficiálne otvorenie cyklotrasy, pravdepodobne sa bude konať na jeseň 2020 (v
závislosti od vývoja epidémie).
b) Powiat Leski: dokončujú výstavbu rozhľadní a altánkov na trase Porta Rustica.
c) Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.:
- verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby: rekonštrukcia cyklotrasy (druhá ex-ante
kontrola) bolo v júni 2020 riadiacim orgánom schválené a je možné pristúpiť k podpisu Zmluvy
o dielo. Nakoľko nemá v súčasnosti LPM Ulič, š.p. právoplatné stavebné povolenie (aj
z dôvodov uvedených vyššie) nemôže pristúpiť k podpisu Zmluvy s úspešným zhotoviteľom
stavby a odovzdaniu staveniska.
- ostatné aktivity sú prerušené z dôvodu nadväznosti na úlohu 1: „Vytýčenie, označenie Porta
Rusica a sprievodná infraštruktúra“ a epidemiologickej situácie COVID – 19.

Zapísal: Lucia Jarčušková Danková
Dátum a miesto: 08.07.2020, Snina.

