
                       Príloha 5. 4 

 

Prehľad druhov vlastníctva podľa druhov pozemkov a zón 
 

Chránené územie a jeho názov: Prírodná rezervácia (PR) Humenský Sokol  

Druh pozemku a vlastníctva sú spracované podľa registra C KN k 01. 07. 2013 
 

ZÓNA A 
 

Druh 

pozemku 

Druh vlastníctva 

štátne súkromné 

spoločenstevné 

cirkevné 
poľnohos. 

organiz. 

miest 

a obcí 

neznámi 

vlastníci 

nevyspo-

riadané  

(nezistení) 

Výmera 

spolu 

(ha): 

urbárske ostatné 

orná pôda           
chmeľnice           
vinice           
záhrady           

ovocné sady           

TTP           
lesné 

pozemky 
51, 16* 26, 37* 3, 42*       80, 95 

vodné 

plochy           

zastavané 

plochy 

a nádvoria 
          

ostatné 

plochy           

Výmera 

spolu (ha): 
51, 16* 26, 37* 3, 42*       80, 95 

* 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. 
 

ZÓNA B 
 

Druh 

pozemku 

Druh vlastníctva 

štátne súkromné 

spoločenstevné 

cirkevné 
poľnohos. 

organiz. 

miest 

a obcí 

neznámi 

vlastníci 

nevyspo-

riadané  

(nezistení) 

Výmera 

spolu 

(ha): 

urbárske ostatné 

orná pôda           
chmeľnice           
vinice           
záhrady           

ovocné sady           

TTP           
lesné 

pozemky 
36, 63* 31, 98* 31, 95*       100, 56 

vodné 

plochy           

zastavané 

plochy 

a nádvoria 
          

ostatné 

plochy           

Výmera 

spolu (ha): 
36, 63* 31, 98* 31, 95*       100, 56 

* 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. 

 



ZÓNA C 
 

Druh 

pozemku 

Druh vlastníctva 

štátne súkromné 

spoločenstevné 

cirkevné 
poľnohos. 

organiz. 

miest 

a obcí 

neznámi 

vlastníci 

nevyspo-

riadané  

(nezistení) 

Výmera 

spolu 

(ha): 

urbárske ostatné 

orná pôda           
chmeľnice           
vinice           
záhrady           

ovocné sady           

TTP           
lesné 

pozemky 
32, 89* 18, 02* 10, 55*       61, 46 

vodné 

plochy           

zastavané 

plochy 

a nádvoria 
          

ostatné 

plochy  3, 21*        3, 21 

Výmera 

spolu (ha): 
32, 89* 21, 23* 10, 55*       64, 67 

* 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. 
 

ZÓNA D 
 

Druh 

pozemku 

Druh vlastníctva 

štátne súkromné 

spoločenstevné 

cirkevné 
poľnohos. 

organiz. 

miest 

a obcí 

neznámi 

vlastníci 

nevyspo-

riadané  

(nezistení) 

Výmera 

spolu 

(ha): 

urbárske ostatné 

orná pôda           
chmeľnice           
vinice           
záhrady           

ovocné sady           

TTP  41, 35*        41, 35 
lesné 

pozemky 
          

vodné 

plochy           

zastavané 

plochy 

a nádvoria 
 0, 0158*        0, 0158* 

ostatné 

plochy           

Výmera 

spolu (ha): 
 41, 37*        41, 37 

* 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. 
 

 

V Medzilaborciach                                            dňa  28. 08. 2013  

 

 

Vypracoval: Ing. Ivana Zubaľová 

 


