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Vec 

Zámer na vyhlásenie chráneného areálu  Laborec 

-  oznámenie zámeru 

-  žiadosť o informovanie verejnosti 

-  žiadosť o zaslanie pripomienok k zámeru 

 

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad“) ako 

príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 

Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 64 ods. 1 písm. c)  zákona č. 543/2002 Z. 

z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon OPaK“), podľa  

§ 3 zákona č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  a príslušný   a podľa § 67 písm. b) a p) zákona OPaK na vyhlásenie 

chráneného areálu, Vám v zmysle § 50 ods. 1 zákona OPaK ako vlastníkovi (správcovi, 

nájomcovi) pozemku, dotknutej obci a dotknutému orgánu štátnej správy  

o z n a m u j e 

zámer okresného úradu vyhlásiť navrhované chránené územie podľa projektu ochrany 

Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Regionálneho centra ochrany prírody 

v Stakčíne -  Správa Chránenej krajinnej oblasti  Východné Karpaty, Duchnovičova 535, 068 

01 Medzilaborce v kategórii chráneného územia národnej siete   

- chránený areál  (ďalej len „CHA“)  Laborec.   

 

Základná charakteristika územia 

Názov chráneného 

územia: 

CHA Laborec 

Okres a katastrálne 

územia: 

Okres Humenné, k.ú. Čertižné, Habura, Borov 

Navrhovaný stupeň 

územnej ochrany: 

tretí stupeň územnej ochrany 

Ochranné pásmo: ochranné pásmo CHA sa nevyhlasuje a neplatí ani ochranné pásmo 



podľa §17 ods.7 a 8 zákona OPaK 

Výmera: celková výmera 15,7303 ha 

Súpis parciel  podľa 

KN-C: 

(stav k 01.07.2013) 

k.ú. Borov:  parcela č. 432 (list vlastníctva č.259) 

k. ú. Čertižné:   parcela č. 898/4 (list vlastníctva č.185) 

k.ú. Habura: parcela č. 1230/1, 1230/4 (list vlastníctva č.151 

Vlastník/správca 

územia: 

Vlastník – Slovenská republika 

Správca – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská 

Štiavnica 

Podrobnosti o ochrane, najmä ciele ochrany a opatrenia na ich dosiahnutie, rozsah 

obmedzení bežného obhospodarovania a ekonomické zhodnotenie vplyvu uplatňovania 

obmedzení bežného obhospodarovania 

Odôvodnenie 

ochrany: 

Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov a druhov 

európskeho významu: 

- Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0*), Vlhkomilné 

vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od 

nížin do alpínskeho stupňa (6430)  

- netopier obyčajný (Myotis myotis), podkovár malý 

(Rhinolophus hipposideros), bobor vodný (Castor fiber), vydra 

riečna (Lutra lutra), mlok hrebenatý (Triturus cristatus), pĺž 

vrchovský / p. zlatistý (Sabanejewia balcanica / Sabanejewia 

aurata), mrena škvrnitá / m. stredomorská (Barbus 

peloponnesius / B. meridionalis ), bystruška potočná (Carabus 

variolosus), ohniváčik veľký (Lycaena dispar).  

Územie je súčasťou súvislej európskej siete chránených území NATURA 2000. 

Výnosom MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva zoznam 

území európskeho významu bolo toto územie zaradené ako navrhované územie 

európskeho významu pod označením SKUEV0232 Laborec. Rozhodnutím 

Komisie  ES K 2008/271 z 25. januára 2008 bol podľa smernice Rady 92/43/EHS 

prijatý zoznam lokalít európskeho významu v alpskom biogeografickom regióne, 

ktorého súčasťou je aj predmetné územie.  

Ciele ochrany: Cieľom ochrany je zachovanie, prípadne zlepšenie priaznivého stavu 

územia európskeho významu, ktoré je súčasťou súvislej európskej 

sústavy chránených území (tzv. NATURA 2000). Cieľ ochrany sa 

dosiahne prostredníctvom zachovania alebo zlepšenia stavu biotopov 

európskeho významu a druhov európskeho významu, ktoré sú 

predmetom ochrany CHA. 

Opatrenia: Ponechanie územia na prirodzený vývoj s možnosťou realizácie 

nevyhnutných sanačných prác správcom toku, eliminovanie inváznych 

druhov rastlín, vrátane drevín, zamedzenie  fragmentácii biotopov, 

zamedzenie výstavby bariér v toku. Bližšie rozpracované opatrenia 

budú predmetom programu starostlivosti o CHA.  

Rozsah obmedzení 

bežného 

obhospodarovania: 

Obmedzenia bežného obhospodarovania vyplývajú z tretieho stupňa 

územnej ochrany podľa § 14 zákona OPaK a z podmienok druhovej 

ochrany podľa § 34 a 35 zákona OPaK 

Ekonomické 

zhodnotenie vplyvu 

uplatňovania 

Uplatnenie navrhovaného tretieho stupňa územnej ochrany v CHA 

nebude mať výrazný vplyv na ekonomické zhodnotenie s dlhodobým 

výhľadom limitov, regulatívov a opatrení. V rámci navrhovaného 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Barbus+meridionalis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0


obmedzení bežného 

obhospodarovania 

CHA Laborec s tretím stupňom ochrany s celkovou výmerou 15,7303 

ha, nie je predpoklad vzniku požiadavky na náhradu ujmy za 

obmedzenie bežného obhospodarovania. 

Možnosti riešenia 

náhrady za 

obmedzenie bežného 

obhospodarovania 

podľa:  

V rámci navrhovaného CHA Laborec s tretím stupňom ochrany, nie je 

predpoklad vzniku požiadavky na  náhrada ujmy za obmedzenie 

bežného obhospodarovania. 

Prípadne vzniknutý nárok na náhradu za obmedzenie bežného 

obhospodarovania bude riešený podľa § 61 zákona OPaK. 

 

Ďalšie podrobnosti o navrhovanom CHA Laborec sú uvedené v projekte ochrany CHA 

Laborec, ktorý je uverejnený  na  http://www.minv.sk/?uradna-tabula-obvodneho-uradu-

presov . 

Podľa § 50 ods. 2 zákona OPaK   je obec povinná do 15 dní od doručenia oznámenia 

zámeru informovať o ňom verejnosť vo svojom územnom obvode a umožniť nahliadnutie 

doň na obvyklom mieste, najmä na úradnej tabuli, najmenej po dobu 15 dní.   

Týmto okresný úrad vyzýva obce - Obec  Čertižné, Obec Habura a Mesto 

Medzilaborce, aby podľa § 50 ods. 2 zákona OPaK informovali verejnosť o zámere 

okresného úradu vyhlásiť CHA Laborec. 

 Podľa § 50 ods. 3 zákona OPaK  vlastník (správca, nájomca) dotknutého pozemku, 

obec a dotknutý orgán štátnej správy má právo najneskôr do 30 dní od doručenia 

oznámenia zámeru alebo jeho verejného oznámenia podať k nemu písomné pripomienky na 

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. 

V prípade, že nájomná zmluva (dohoda) alebo zmluva (dohoda) o správe majetku 

neoprávňuje správcu alebo nájomcu vydať pripomienky k oznámenému zámeru okresného 

úradu, okresný úrad žiada vlastníka, správcu alebo nájomcu, aby toto oznámenie o zámere 

vyhlásiť CHA Laborec  postúpil vlastníkovi dotknutého pozemku. 

Vlastník (správca, nájomca) dotknutého pozemku je povinný odo dňa doručenia tohto 

oznámenia zámeru až do vyhlásenia časti prírody za chránenú bezodkladne oznámiť 

okresnému úradu výkon činnosti, na ktorú je potrebný súhlas alebo ktorá je zakázaná podľa  

§ 14 zákona OPaK (predmetné činnosti sú uvedené v zákone OPaK a tiež v  projekte 

ochrany). 

Na základe vyššie uvedeného Vás okresný úrad žiada o vykonanie uvedených 

povinností a práv, ktoré Vám vyplývajú v zmysle zákona OPaK. 

 

Projekt ochrany na vyhlásenie CHA Laborec  je zverejnený i na internetovej stránke 

okresného úradu:  http://www.minv.sk/?uradna-tabula-obvodneho-uradu-presov . 

 

 

 

 

PaedDr. Miroslav Benko  

              vedúci odboru 

                                                                                                 v. r. 

http://www.minv.sk/?uradna-tabula-obvodneho-uradu-presov
http://www.minv.sk/?uradna-tabula-obvodneho-uradu-presov
http://www.minv.sk/?uradna-tabula-obvodneho-uradu-presov


 

 

Príloha oznámenia: 

1. Kópia katastrálnej mapy s vyznačením CHA Laborec 

2. Projekt ochrany na vyhlásenie  CHA  Laborec  (priložený len k oznámeniu zasielaného 

dotknutej obci a správcovi územia) 

3. Potvrdenie o informovaní verejnosti vyvesením zámeru  (priložené len k oznámeniu 

zasielaného  dotknutej obci)  

 

 

Doručí sa: 

 

1. Obec Čertižné, starosta obce,  067 52 Habura ( prílohy 1. a 2.) 

2. Obec Habura, starosta obce,  067 52 Habura ( prílohy 1. a 2.) 

3. Mesto Medzilaborce, primátor mesta, 068 01 Medzilaborce ( prílohy 1. a 2.) 

4. SVP š.p.,  Radničné námestie č. 8, 965 55  Banská Štiavnica ( prílohy 1. a 2) 

5. Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS, 

Mierová 8, 068 01 Medzilaborce   (príloha 1.) 

6. Okresný úrad Medzilaborce, katastrálny odbor, Mierová 8, 068 01 Medzilaborce   

(príloha 1.) 

7. Okresný úrad  Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS, Nám. mieru 2, 

080 01 Prešov (príloha 1.) 

8. Slovenský rybársky zväz –Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55  Žilina ( príloha 1.)  

 

 

Na vedomie 

1. Štátna ochrana prírody SR, Regionálne centrum ochrany prírody v Stakčíne – Správa 

Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty, Duchnovičova 535, 068 01  

Medzilaborce (príloha 1.) (zaslané len e-mailovou poštou) 

2. Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OPaK,  

Mierová 8, 068 01 Medzilaborce   ( prílohy 1.) (zaslané len e-mailovou poštou) 

3. VÚC Prešovského samosprávneho kraja, Nám. mieru 2, 080 01  Prešov (príloha  1.) 

4. SVP š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59  Košice (príloha 1.) 

5. MŽP SR, sekcia ochrany prírody a tvorby krajiny,  Nám.Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava 

(príloha 1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 


