
OKRESNÝ  ÚRAD  PREŠOV 

odbor  starostlivosti o životné prostredie 
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja 

Námestie mieru 2,  081 92  Prešov 

č j.: OU-PO-OUZP1-2013/00673-3                           V Prešove dňa 12. decembra 2013 

 
 

VEREJNÁ    VYHLÁŠKA 

 

ZÁMER NA VYHLÁSENIE  

CHRÁNENÉHO AREÁLU  LEVOČSKÁ DUBINA 
 

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

chráneného areálu,   v zmysle § 50 ods. 1 zákona OPaK  vlastníkom (správcom, nájomcom) 

pozemku dotknutého zamýšľanou ochranou  

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 Spišskej Novej Vsi -  Správa Národného parku Slovenský raj, Štefánikovo nám. 9,  

 052 01 Spišská Nová Ves v kategórii chráneného územia národnej siete   

- chránený areál (ďalej len „CHA“)  Levočská dubina.   

 

Základná charakteristika územia 

Názov chráneného 

územia: 

CHA Levočská dubina 

Okres a katastrálne 

územia: 

Okres Levoča, k.ú. Levoča 

Navrhovaný stupeň 

územnej ochrany: 

druhý 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 559,25 ha 

Súpis parciel  podľa 

KN-C: 

(stav k 01.07.2013) 

k.ú. Levoča: 5735 časť, 5764 časť, 5765/1 časť, 5772/1 časť, 

5772/2 časť, 5988/2, 6009, 6010, 6013, 6014, 6015, 6673/1, 7013/1 

časť, 7049 časť, 7054/1 časť, 7055/1 časť, 7169/1 časť, 7173, 7210, 

7212/2, 7218/1 časť, 8121/1 časť 

Program starostlivosti 

o lesy  

(stav k 01.01.2012) 

LHC Levoča, PSoL 2008-2017 

JPRL č. 145, 151, 161, 162, 163, 165, 360a, 360b, 361, 371, 372, 

373a, 373b, 373c, 374, 379, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 

393, 429, 430a, 430b, 431a, 431b, 432a, 432b, 433, 434, 435, 436, 



437, 438, 439a, 439b, 440, 441, 442a, 442b, 443, 444, 445, 446, 

447a, 447b, 476, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 484, 485, 487, 488, 

489, 490a, 490b, 491b, 496, 497, 498, 1372, 1433, 1434, 1435, 

1436, 1437 (lesné porasty) č. 75, 76, 77, 78, 80, 81, 174 časť, 183 

časť, 184 časť, 185 časť, 188, 189, 196, 197, 211, 212, 215, 216, 

224 časť, 225 časť, 229 časť (ostatné lesné plochy). 

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:    

a) biotopov európskeho významu: 

Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Dubovo-hrabové 

lesy lipové (9170), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Bukové 

a jedľové kvetnaté lesy (9130) 

b) druhov európskeho významu: 

Zvonovec ľaliolistý (Adenophora lilifolia), kunka žltobruchá 

(Bombina variegata), mlok karpatský (Triturus montandoni) a vlk 

dravý (Canis lupus) 

c) druhov národného významu: 

Škarda sibírska (Crepis sibirica), klinček pyšný alpský (Dianthus 

superbus ssp. alpestris) a šafran spišský (Crocus discolor). 

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 národný 

zoznam území európskeho významu bolo toto územie zaradené ako navrhované 

územie európskeho významu pod označením SKUEV0110 Dubiny pri Levoči. 

Rozhodnutím Komisie  ES K 2008/26 z 13.novembra 2007 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 komplexu 

biotopov európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany CHA. 

Opatrenia: - Zabezpečiť predchádzanie poškodenia biotopov a biotopov druhov 

ako aj významného rušenia druhov, pre ktoré je chránené územie 

navrhované na vyhlásenie, 

- zabezpečiť, aby nedošlo (s výnimkou ustanovenie 6.4 smernice 

o biotopoch) k nepriaznivému ovplyvneniu „integrity“ ÚEV 

v dôsledku akéhokoľvek plánu alebo projektu, ktorý nie je priamo 

spojený/určený pre manažment ÚEV, ale ktorý môže mať významný 

vplyv na ÚEV buď samostatne alebo v spojení s inými plánmi alebo 

projektmi, 

- nefragmentovať územie na menšie časti, 

- zabezpečiť udržanie resp. zlepšenie priaznivého stavu lesných 

biotopov, 

- spolupracovať s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov na monitoringu 

a manažmente územia, 

- podporovať vlastníkov a užívateľov pozemkov vo vhodnom 



manažmente formou informovanosti o možnosti finančných podpôr 

zo zdrojov EÚ, 

- podporovať trvalo udržateľné, ekologické a regulované poľovníctvo, 

- eliminovať invázne druhy rastlín, vrátane drevín,  

- zastaviť zarastanie prirodzených/starých nelesných enkláv v lese 

(lesné lúčky, čistiny, riedke lesy, členité lesné okraje, vresoviská 

a pod.) ekologicky nevhodnými druhmi, 

- dodržiavať ekologicky a fytogeograficky vhodné obnovné 

zastúpenie drevín, 

- podporovať a rozvíjať ekosystémové služby územia.    

Rozsah obmedzení 

bežného 

obhospodarovania: 

Obmedzenia bežného obhospodarovania vyplývajú z druhého stupňa 

územnej ochrany podľa § 13 zákona OPaK a z podmienok druhovej 

ochrany podľa § 34 a 35 zákona OPaK 

Ekonomické 

zhodnotenie vplyvu 

uplatňovania 

obmedzení bežného 

obhospodarovania 

Uplatnenie navrhovaného druhého stupňa územnej ochrany v CHA 

nebude mať výrazný vplyv na ekonomické zhodnotenie s dlhodobým 

výhľadom limitov, regulatívov a opatrení. V rámci navrhovaného 

CHA Levočská dubina s druhým stupňom ochrany s celkovou 

výmerou 559,25 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 Levočská dubina s druhým stupňom 

ochrany s celkovou výmerou 559,25 ha, nie je predpoklad vzniku 

požiadavky na  náhradu ujmy za obmedzenie bežného 

obhospodarovania. 

Prípadne vzniknutý nárok na náhradu ujmy za obmedzenie bežného 

obhospodarovania bude riešený podľa § 61 zákona OPaK. 

Ďalšie informácie o navrhovanom CHA Levočská dubina - zoznam zistených 

vlastníkov  dotknutého územia sú v prílohe tohto oznámenia.  Ďalšie podrobnosti 

o navrhovanom CHA Levočská dubina sú uvedené v projekte ochrany CHA Levočská 

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

presov.  

 

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

má právo najneskôr do 30 dní od 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. 

             Za deň verejného oznámenia sa v súlade s § 26 zákona č.71/1967 Zb. o správnom 

konaní v z.n.p.  považuje 15. deň odo dňa vyvesenia tejto verejnej vyhlášky na úradnej tabuli 

Okresného úradu Prešov a na úradnej tabuli Mesta Levoča. 

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

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  

zákona OPaK (predmetné činnosti sú uvedené v zákone OPaK a tiež v projekte ochrany). 

S projektom ochrany navrhovaného chráneného územia je možné sa oboznámiť na dotknutej 

obci – Mesto Levoča, na Okresnom úrade v Levoči, na Okresnom úrade v Prešove  alebo na 

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


Na základe vyššie uvedeného Vás okresný úrad žiada o vykonanie uvedených 

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

  

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Miroslav Benko 

    vedúci odboru  

           v. r. 


