
Príloha 5. 2 Základné údaje 

 
ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

o území navrhovanom na ochranu  
podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov 
 
 

Chránené územie: chránený areál 
Názov chráneného územia: Drieňová 
Kraj: Prešovský 
Okres: Humenné 
Obec: Kamenica nad Cirochou, Kamienka 
Katastrálne územie: Kamenica nad Cirochou, Kamienka 

 
Vlastnícke vzťahy (stav k 01. 07. 2013) 

 Chránené územie Ochranné pásmo 

Vlastník 

SR - Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 
8, Banská Bystrica, PSČ 974 66, SR (LV č. 4) 
 
Slovenská republika (LV č. 690) 
 
Súkromní vlastníci (LV č. 57, 58, 604, 339, 282, 695, 212, 709, 
710, 289, 363, 710, 712, 713, 714) 

nevymedzuje sa 

Správca, 
nájomca alebo 
iná oprávnená 
osoba 

Lesy Slovenskej republiky, š. p., nám. SNP 8, 974 66 Banská Bystrica, 
SR (správca) 
 
Vojenské lesy a majetky SR, š. p., odštepný závod Kamenica nad 
Cirochou, Osloboditeľov 131, Kamenica nad Cirochou, PSČ 067 83, 
SR (správca)  
 
T-Mobile Slovensko, a.s., Vajnorská 100/A, Bratislava, PSČ 83103, SR 
(nájomca) 
 
Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, 817 47 Bratislava 
11, SR (správca) 

nevymedzuje sa 

 
Vymedzenie územia 

1/ Pôdny fond podľa KN (stav KN k 01. 07. 2013) KNC / KNE 

Katastrálne územie Chránené územie Ochranné pásmo 
Kamenica nad Cirochou KNC 3094/1 časť nevymedzuje sa 

Kamienka 

KNC 832/1  
(KNE 832/1 časť, 832/101, 832/111, 
832/121, 832/131, 832/141, 832/151, 
832/161, 832/171, 832/181, 832/191, 
832/251, 832/261, 832/401, 832/411, 
832/422, 832/901) 
KNC 833/1 časť 
(KNE 832/1 časť, 833/1 časť) 

nevymedzuje sa 

 

2/ Lesný pôdny fond podľa programu starostlivosti o lesy (stav k 01. 01. 2012) 

Katastrálne 
územie 

Lesný 
užívateľský 

celok 

Lesný 
hospodársky 

celok 

Chránené územie 
Ochranné 

pásmo 
stav LHP 

Kamenica nad 
Cirochou 

Štátne lesy 
Humenné (LC 
Lesy Humenné) 

Humenné porast č. 136, 137 časť 
nevymedzuje 

sa 
1. 1. 2012 

Kamienka 
Štátne lesy 
Humenné (LC 
Lesy Humenné) 

Humenné porast č. 135, 137 časť 
nevymedzuje 

sa 
1. 1. 2012 

 
 
 



 
Výmera územia (v ha) (stav k 01. 07. 2013) 

Výmera územia (ha) Chránené územie Ochranné pásmo 

Pôdny fond podľa KN 

orná pôda - nevymedzuje sa 

chmeľnice - - // -  
vinice - - // -  
záhrady - - // -  
ovocné sady - - // -  
trvalé trávne porasty -  - // -  
Poľnohospodárska pôda spolu: - - // -  
lesné pozemky 30, 0105 ha - // -  
vodné plochy - - // -  
zastavané plochy a nádvoria - - // -  
ostatné plochy - - // -  

Výmera celkom: 30, 0105 ha 
- // -  

Výmera územia (ha) Chránené územie Ochranné pásmo 

Lesný pôdny fond spolu: 30, 00 ha - // - 

z toho 

lesy hospodárske 10, 90 ha - // -  
lesy ochranné 19, 10 ha - // -  
lesy osobitného určenia - - // -  
ostatné lesné pozemky 

2)
 - - // -  

2) Ostatné lesné pozemky sú všetky iné lesné pozemky mimo lesných porastov 
 

Prehľad výmery územia podľa druhov vlastníctva (v ha) (stav k 01. 07. 2013) 

Druh vlastníctva Chránené územie Ochranné pásmo 

štátne 28, 72 ha* nevymedzuje sa 

súkromné 1,29 ha* - // -  
urbárske - - // -  
ostatné spoločenstvenné - - // -  
cirkevné - - // -  
poľnohosp. organizácií - - // -  
miest a obcí - - // -  
iní vlastníci - - // -  
nevysporiadané - - // -  
Výmera spolu: 30, 01 ha - // -  

* Vzhľadom na skutočnosť, že podľa KN nie je možné presné a aktuálne určenie druhu 

vlastníctva a stav KNC často nekorešponduje so stavom KNE druh vlastníctva je možné určiť 

len orientačne. 
 

Navrhovateľ ochrany (meno, adresa): Štátna ochrana prírody SR, S- CHKO Východné 
Karpaty 
 
Spracovateľ projektu ochrany (meno, organizačný útvar ŠOP SR, odborne spôsobilá 

osoba): Ing. Ivana Zubaľová, Správa CHKO Východné Karpaty 
 
 
 
V Medzilaborciach            dňa  28. 08. 2013 


