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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 (kategória): CHA 

Názov chráneného územia: Radvanovslé skalky 

Kraj: Prešovský 

Okres: Prešov, Vranov nad Topľou 

Obec: Chmeľov, Radvanovce 

Katastrálne územie: Chmeľov, Radvanovce 

 

Vlastnícke vzťahy (stav KN k 1.1.2013) 

 Chránené územie 

Vlastník 

Vlastníci KN-C: 

nie sú vedení žiadni vlastníci 

Vlastníci KN-E: 

súkromní vlastníci 
Správca, 

nájomca alebo 

iná oprávnená 

osoba 

AGRODRUŹSTVO MEDZIANKY 

POĹNOHOSPODÁRSKE DRUŹSTVO KAPUŠANY PRI PREŠOVE 

SR-Lesy Slovenskej republiky,š.p. Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 
 

 

 Ochranné pásmo 

Vlastník 
 

nevymedzuje sa 

Správca, 

nájomca alebo 

iná oprávnená 

osoba 

nevymedzuje sa 

 

Vymedzenie územia 

1/ Pôdny fond podľa KN (stav KN k 1.1.2013) 

Katastrálne 

územie (názov) 
Chránené územie 

(čísla parciel) 

Chmeľov 502-časť, 513-časť 

Radvanovce 103/1-časť, 103/4-časť, 109-časť, 110/2-časť, 120/1-časť, 122, 143/1-časť 

 

1/ Pôdny fond podľa KN (stav KN k 1.1.2013) 

Katastrálne 

územie (názov) 
Ochranné pásmo 

(čísla parciel) 

 

 
 

nevymedzuje sa 
 



2/ Lesný pôdny fond podľa programu starostlivosti o lesy (stav k 1.1.2009) 

Lesný celok 

(LC) 

Vlastnícky 

celok (VC) 
Chránené územie 

(čísla dielcov) 

- - - 

 

2/ Lesný pôdny fond podľa programu starostlivosti o lesy (stav k 1.1.2009) 

Lesný celok 

(LC) 

Vlastnícky 

celok (VC) 
Ochranné pásmo 

                                      (čísla dielcov) 

- - nevymedzuje sa 

 

Výmera územia (v ha) (stav KN k 1.1.2013) 

Výmera územia (ha) Chránené územie 

Pôdny fond podľa KN 

orná pôda 1.261619 

chmeľnice  

vinice  

záhrady  

ovocné sady  

trvalé trávne porasty  

Poľnohospodárska pôda spolu 

(sumarizácia): 
1.261619 

lesné pozemky 0.385387 

vodné plochy  

zastavané plochy a nádvoria 0.002641 

ostatné plochy 0.943734 

Výmera celkom: 2.593381 

  

Výmera územia (ha) Chránené územie 

Lesný pôdny fond spolu: 
 

z toho 

lesy hospodárske  

lesy ochranné  

lesy osobitného určenia  

ostatné lesné pozemky * 0.385387 

Výmera celkom: 0.385387 

* Ostatné lesné pozemky sú všetky iné lesné pozemky mimo lesných porastov. 

 

Prehľad výmery územia podľa druhov vlastníctva (v ha) (stav KN k 1.1.2013) 

Druh vlastníctva Chránené územie 

štátne 0.385387 

súkromné  



urbárske  

ostatné spoločenstvenné  

cirkevné  

poľnohosp. organizácií 2.207994 

miest a obcí  

iní vlastníci  

nevysporiadané  

Výmera celkom: 2.593381 

 

Navrhovateľ ochrany (meno, adresa): ŠOP SR, RCOP v Prešove 

Spracovateľ projektu ochrany (meno, organizačný útvar ŠOP SR, odborne spôsobilá 

osoba): ŠOP SR, RCOP v Prešove 

 

 

V Prešove               dňa: 15. 11. 2013  


