
Príloha č. 1 metodiky  

na vypracovanie projektov ochrany CHÚ 

Príloha č. 5.2 

                                                                                                             

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): prírodná rezervácia 

Názov chráneného územia: Rajtopíky 

Kraj: Prešovský 

Okres: Levoča 

Obec: Dúbrava, Harakovce 

Katastrálne územie: Dúbrava, Harakovce 

 

Vlastnícke vzťahy (stav k 30.6.2013) 

 Chránené územie Ochranné pásmo 

Vlastník 

Lesy SR, š.p., Banská Bystrica. OZ 

Prešov 

 

Pozemkové spoločenstvo združenia 

urbárnikov Dúbrava,  

 

Pašienkové spoločenstvo Hajné, 

pozemkové spoločenstvo Dúbrava,  

 

Pozemkové spoločenstvo – Urbariát 

Harakovce 

 „nevymedzuje sa“ 

Správca, 

nájomca alebo 

iná oprávnená 

osoba 

Lesy SR, š.p., Banská Bystrica. OZ 

Prešov 

 

Pozemkové spoločenstvo združenia 

urbárnikov Dúbrava  

 

Pašienkové spoločenstvo Hajné, 

pozemkové spoločenstvo Dúbrava,  

 

Pozemkové spoločenstvo – Urbariát 

Harakovce 

„nevymedzuje sa“ 

 

 

Vymedzenie územia 

1/ Pôdny fond podľa KN (stav KN k 30.6.2013) 

Katastrálne 

územie 

(názov) 

Chránené územie 

(čísla parciel) 
Ochranné 

pásmo 

(čísla parciel) 

Dúbrava 366/1,371,372,373,374,375/1,375/2,378,379,382/1,382/2, 

383,384/1,384/3,430,431,432,433,435,436 časť 

 

„nevymedzuje 

sa“ 
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Harakovce 115 časť,229 časť,230 časť,235 časť,236 časť,255 

časť,257,258,259,260,261,262,264,265,266,267,268,269,270 

„nevymedzuje 

sa“ 
 

 

2/ Lesný pôdny fond podľa programu starostlivosti o lesy (stav k .1.1.2008) 

Lesný celok (LC) Vlastnícky celok (VC) 
Chránené územie 

(čísla dielcov) 
Ochranné pásmo 

(čísla dielcov) 

Chminianska Nová 

Ves štátne 

 689,690,691,695,696,697/A

,697/B,698,808 

„nevymedzuje sa“ 

Lesy Spišské 

Podhradie (štátne) 

 1024,1025,1026,1027 „nevymedzuje sa“ 

Ostatné lesy na LHC 

Spišské Podhradie 

Pozemkové spoločenstvo 

združenia urbárnikov 

Dúbrava 

2017A, 2017B, 2018 „nevymedzuje sa“ 

Ostatné lesy na LHC 

Spišské Podhradie 

Pašienkové spoločenstvo 

Hajné, pozemkové 

spoločenstvo Dúbrava,  

 

2021,2022,2023,2024/A, 

2024/B,2024/C 

 

„nevymedzuje sa“ 

Ostatné lesy na LHC 

Spišské Podhradie 

Pozemkové spoločenstvo – 

Urbariát Harakovce 

684A, 687, 688, 2033C „nevymedzuje sa“ 

 

Výmera územia (v ha) (stav k 30.6.2013) 

Výmera územia (ha) Chránené územie Ochranné pásmo 

Pôdny fond podľa KN 

orná pôda   

chmeľnice   

vinice   

záhrady   

ovocné sady   

trvalé trávne porasty 1,80  

Poľnohospodárska pôda spolu 

(sumarizácia): 

1,80  

lesné pozemky 255,03  

vodné plochy   

zastavané plochy a nádvoria   

ostatné plochy   

Výmera celkom: 256,83 „nevymedzuje sa“ 

   

Výmera územia (ha) Chránené územie Ochranné pásmo 

Lesný pôdny fond spolu: 
255,03 „nevymedzuje sa“ 

z toho 

lesy hospodárske 4,51  

lesy ochranné 228,19  

lesy osobitného určenia 18,50  

ostatné lesné pozemky * 3,83  
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* Ostatné lesné pozemky sú všetky iné lesné pozemky mimo lesných porastov. 

 

 

Prehľad výmery územia podľa druhov vlastníctva (v ha) (stav k 30.6.2013) 

Druh vlastníctva Chránené územie Ochranné pásmo 

štátne   

súkromné   

urbárske   

ostatné spoločenstvenné   

cirkevné   

poľnohosp. organizácií   

miest a obcí   

iní vlastníci   

nevysporiadané   

Výmera spolu: 256,83 „nevymedzuje sa“ 

 

 

 

 

ZÓNA A 
 

Vlastnícke vzťahy (stav k 30.6.2013) 

 Chránené územie Ochranné pásmo 

Vlastník 

Lesy SR, š.p., Banská Bystrica. OZ 

Prešov 

Pozemkové spoločenstvo združenia 

urbárnikov Dúbrava,  

Pašienkové spoločenstvo Hajné, 

pozemkové spoločenstvo Dúbrava,  

Pozemkové spoločenstvo – Urbariát 

Harakovce 

 „nevymedzuje sa“ 

Správca, 

nájomca alebo 

iná oprávnená 

osoba 

Lesy SR, š.p., Banská Bystrica. OZ 

Prešov 

Pozemkové spoločenstvo združenia 

urbárnikov Dúbrava  

Pašienkové spoločenstvo Hajné, 

pozemkové spoločenstvo Dúbrava,  

Pozemkové spoločenstvo – Urbariát 

Harakovce 

„nevymedzuje sa“ 

 

 

Vymedzenie územia 

1/ Pôdny fond podľa KN (stav KN k 30.6.2013) 

Katastrálne 

územie (názov) 
Chránené územie 

(čísla parciel) 
Ochranné pásmo 

(čísla parciel) 

Dúbrava 371,372,373,374, 430, 

432,433,435,436 časť 

 

„nevymedzuje sa“ 
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Harakovce 264,265,266,267,268,269,270 „nevymedzuje sa“ 

 

 

2/ Lesný pôdny fond podľa programu starostlivosti o lesy (stav k .1.1.2008) 

Lesný celok (LC) Vlastnícky celok (VC) 
Chránené územie 

(čísla dielcov) 
Ochranné pásmo 

(čísla dielcov) 

Lesy Spišské 

Podhradie (štátne) 

 1024,1025,1026,1027 „nevymedzuje sa“ 

Ostatné lesy na LHC 

Spišské Podhradie 

Pozemkové spoločenstvo 

združenia urbárnikov 

Dúbrava 

2017A, 2017B, 2018 „nevymedzuje sa“ 

Ostatné lesy na LHC 

Spišské Podhradie 

Pašienkové spoločenstvo 

Hajné, pozemkové 

spoločenstvo Dúbrava,  

 

2021,2022,2023,2024/A, 

2024/B,2024/C 

 

„nevymedzuje sa“ 

Ostatné lesy na LHC 

Spišské Podhradie 

Pozemkové spoločenstvo – 

Urbariát Harakovce 

2033C „nevymedzuje sa“ 

 

Výmera územia (v ha) (stav k 30.6.2013) 

Výmera územia (ha) Chránené územie Ochranné pásmo 

Pôdny fond podľa KN 

orná pôda   

chmeľnice   

vinice   

záhrady   

ovocné sady   

trvalé trávne porasty   

Poľnohospodárska pôda spolu 

(sumarizácia): 

  

lesné pozemky   

vodné plochy   

zastavané plochy a nádvoria   

ostatné plochy   

Výmera celkom: 118,15 „nevymedzuje sa“ 

   

Výmera územia (ha) Chránené územie Ochranné pásmo 

Lesný pôdny fond spolu: 
118,15 „nevymedzuje sa“ 

z toho 

lesy hospodárske 4,51  

lesy ochranné 112,26  

lesy osobitného určenia   

ostatné lesné pozemky * 1,38  

* Ostatné lesné pozemky sú všetky iné lesné pozemky mimo lesných porastov. 
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Prehľad výmery územia podľa druhov vlastníctva (v ha) (stav k 30.6.2013) 

Druh vlastníctva Chránené územie Ochranné pásmo 

štátne   

súkromné   

urbárske   

ostatné spoločenstvenné   

cirkevné   

poľnohosp. organizácií   

miest a obcí   

iní vlastníci   

nevysporiadané   

Výmera spolu: 118,15 „nevymedzuje sa“ 

 

 

ZÓNA C 
 

Vlastnícke vzťahy (stav k 30.6.2013) 

 Chránené územie Ochranné pásmo 

Vlastník   „nevymedzuje sa“ 

Správca, 

nájomca alebo 

iná oprávnená 

osoba 

 „nevymedzuje sa“ 

 

 

Vymedzenie územia 

1/ Pôdny fond podľa KN (stav KN k 30.6.2013) 

Katastrálne 

územie (názov) 
Chránené územie 

(čísla parciel) 
Ochranné pásmo 

(čísla parciel) 

Dúbrava 366/1 časť „nevymedzuje sa“ 

Harakovce 115 časť, 270 časť „nevymedzuje sa“ 

 

 

2/ Lesný pôdny fond podľa programu starostlivosti o lesy (stav k .1.1.2008) 

Lesný celok (LC) Vlastnícky celok (VC) 
Chránené územie 

(čísla dielcov) 
Ochranné pásmo 

(čísla dielcov) 

Lesy Spišské 

Podhradie (štátne) 

  „nevymedzuje sa“ 

Ostatné lesy na LHC 

Spišské Podhradie 

Pašienkové spoločenstvo 

Hajné, pozemkové 

spoločenstvo Dúbrava,  

 

Neporastová plocha č. „nevymedzuje sa“ 

 

Výmera územia (v ha) (stav k 30.6.2013) 
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Výmera územia (ha) Chránené územie Ochranné pásmo 

Pôdny fond podľa KN 

orná pôda   

chmeľnice   

vinice   

záhrady   

ovocné sady   

trvalé trávne porasty 0,36  

Poľnohospodárska pôda spolu 

(sumarizácia): 

0,36  

lesné pozemky 0,47  

vodné plochy   

zastavané plochy a nádvoria   

ostatné plochy   

Výmera celkom: 0,83 „nevymedzuje sa“ 

   

Výmera územia (ha) Chránené územie Ochranné pásmo 

Lesný pôdny fond spolu: 
0,47 „nevymedzuje sa“ 

z toho 

lesy hospodárske   

lesy ochranné   

lesy osobitného určenia   

ostatné lesné pozemky * 0,47  

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

 

 

Prehľad výmery územia podľa druhov vlastníctva (v ha) (stav k 30.6.2013) 

Druh vlastníctva Chránené územie Ochranné pásmo 

štátne  Ak sa nevymedzuje, uviesť 

„nevymedzuje sa“ 

súkromné   

urbárske   

ostatné spoločenstvenné   

cirkevné   

poľnohosp. organizácií   

miest a obcí   

iní vlastníci   

nevysporiadané   

Výmera spolu: 0,83  
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ZÓNA D 
 

Vlastnícke vzťahy (stav k 30.6.2013) 

 Chránené územie Ochranné pásmo 

Vlastník 

Lesy SR, š.p., Banská Bystrica. OZ 

Prešov 

Pozemkové spoločenstvo – Urbariát 

Harakovce 

 „nevymedzuje sa“ 

Správca, 

nájomca alebo 

iná oprávnená 

osoba 

Lesy SR, š.p., Banská Bystrica. OZ 

Prešov 

Pozemkové spoločenstvo – Urbariát 

Harakovce 

„nevymedzuje sa“ 

 

 

Vymedzenie územia 

1/ Pôdny fond podľa KN (stav KN k 30.6.2013) 

Katastrálne 

územie (názov) 
Chránené územie 

(čísla parciel) 
Ochranné pásmo 

(čísla parciel) 

Dúbrava 375/1,375/2,378,379,382/1,382/2, 

383,384/1,384/3, 431 

„nevymedzuje sa“ 

Harakovce 229 časť,230 časť,235 časť,236 

časť,255časť,257,258,259,260,261,262 

„nevymedzuje sa“ 

 

 

2/ Lesný pôdny fond podľa programu starostlivosti o lesy (stav k .1.1.2008) 

Lesný celok (LC) Vlastnícky celok (VC) 
Chránené územie 

(čísla dielcov) 
Ochranné pásmo 

(čísla dielcov) 

Chminianska Nová 

Ves štátne 

 689,690,691,695,696,697/A

,697/B,698,808 

 

Ostatné lesy na LHC 

Spišské Podhradie 

Pozemkové spoločenstvo – 

Urbariát Harakovce 

684A, 687, 688 „nevymedzuje sa“ 

 

Výmera územia (v ha) (stav k 30.6.2013) 

Výmera územia (ha) Chránené územie Ochranné pásmo 

Pôdny fond podľa KN 

orná pôda   

chmeľnice   

vinice   

záhrady   

ovocné sady   

trvalé trávne porasty 1,44  

Poľnohospodárska pôda spolu 

(sumarizácia): 

1,44  

lesné pozemky 136,88  

vodné plochy   

zastavané plochy a nádvoria   

ostatné plochy   



Príloha č. 1 metodiky  

na vypracovanie projektov ochrany CHÚ 

Výmera celkom: 138,32 „nevymedzuje sa“ 

   

Výmera územia (ha) Chránené územie Ochranné pásmo 

Lesný pôdny fond spolu: 
136,88 „nevymedzuje sa“ 

z toho 

lesy hospodárske   

lesy ochranné 115,93  

lesy osobitného určenia 18,50  

ostatné lesné pozemky * 2,45  

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

 

 

Prehľad výmery územia podľa druhov vlastníctva (v ha) (stav k 30.6.2013) 

Druh vlastníctva Chránené územie Ochranné pásmo 

štátne    

súkromné   

urbárske   

ostatné spoločenstvenné   

cirkevné   

poľnohosp. organizácií   

miest a obcí   

iní vlastníci   

nevysporiadané   

Výmera spolu: 138,32 „nevymedzuje sa“ 

 

 

 

 

Navrhovateľ ochrany: Štátna ochrana prírody SR, Správa NP Slovenský raj, 

Štefánikovo námestie 9, 052 01 Spišská Nová Ves 
Spracovateľ projektu ochrany (meno, organizačný útvar ŠOP SR, odborne spôsobilá 

osoba): Štátna ochrana prírody SR, Správa NP Slovenský raj, Štefánikovo námestie 9, 

052 01 Spišská Nová Ves, Mgr. Milan Barlog, Ing. Marek Leskovjanský 

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi      dňa 20.11.2013  


