
 

č j.: OU-PO-OUZP1-2013/00043-005/HV       V Prešove dňa 13. decembra 2013 

 

 

VEREJNÁ    VYHLÁŠKA 

 

 

ZÁMER NA VYHLÁSENIE  

PRÍRODNEJ  REZERVÁCIE  HUMENSKÝ SOKOL 
 

 

 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 prírodnej 

rezervácie,   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 Stakčíne -  Správa Chránenej 

krajinnej oblasti  Východné Karpaty, Duchnovičova 535, 068 01 Medzilaborce v kategórii chráneného 

územia národnej siete   

- prírodná rezervácia  (ďalej len „PR“)  Humenský Sokol.   

 

Základná charakteristika územia 

Názov navrhovaného 

chráneného územia: 

PR Humenský Sokol 

 

Okres a katastrálne 

územia: 

Okres  Humenné,  

k.ú. Humenné, k.ú. Chlmec, k.ú. Jasenov, k.ú.Ptičie  

Navrhovaný stupeň 

územnej ochrany: 

druhý (zóna D), tretí (zóna C), štvrtý  (zóna B) a piaty (zóna A) stupeň 

územnej ochrany 

Ochranné pásmo 

navrhovanej PR: 

ochranné pásmo PR sa nevyhlasuje a neplatí ani ochranné pásmo podľa §17 

ods.7 a 8 zákona OPaK 

Výmera navrhovanej PR: celková výmera  287,9980ha  

(vymedzenie navrhovanej PR je väčšie  než existujúca PR Humenský Sokol  

/46,498 ha / vyhlásená v r.1980) 

Súpis parciel  podľa KN-

C:  

(stav k 01.07.2013) 

k.ú. Humenné – 5297, 5493, 5494, 5495 

k.ú. Jasenov – 754/2, 904, 905/2 

k.ú. Chlmec – 289, 292/2 časť, 294/2,  

k.ú. Ptičie – 680/1, 680/21, 681, 682, 683, 1484 

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: 

    91H0* Teplomilné panónske dubové lesy 

    9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 

    8210  Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 

    6110* Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických 

              substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 

    6210  Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom 

              podloží  

    6510  Nížinné a podhorské kosné lúky 

    8310  Nesprístupnené jaskynné útvary 

    9150  Vápnomilné bukové lesy 

    9180* Lipovo-javorové sutinové lesy 

b) druhov európskeho významu: 

poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis), netopier obyčajný (Myotis myotis), 

uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), fuzáč veľký (Cerambyx cerdo), 

fúzač alpský (Rosalia alpina) a bystruška potočná (Carabus variolosus), 

podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), netopier veľkouchý (Myotis 

bechsteini), netopier brvitý (Myotis emarginatus), podkovár veľký 

(Rhinolophus ferrumequinum), netopier ostrouchý (Myotis blythi) 

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 SKUEV0050 Humenský Sokol. 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 PR. 

Opatrenia: V území je možné vykonávať určité menežmentové opatrenia súvisiace so 

zabezpečením predmetu ochrany PR. Zamedziť fragmentácii územia (biotopov) 

na menšie časti, eliminovať invázne druhy rastlín, vrátane drevín. 

Menežmentové opatrenia  budú bližšie rozpracované v programe starostlivosti 

o PR. 

Rozsah obmedzení 

bežného 

obhospodarovania: 

Obmedzenia bežného obhospodarovania vyplývajú z druhého, tretieho, štvrtého 

a piateho stupňa územnej ochrany podľa § 13, §14, § 15 a § 16 zákona OPaK 

a z podmienok druhovej ochrany podľa § 34 a § 35 zákona OPaK. 

Ekonomické 

zhodnotenie vplyvu 

uplatňovania 

obmedzení bežného 

obhospodarovania 

Uplatnenie navrhovaného  bezzásahového režimu v časti PR  môže byť 

dôvodom na uplatnenie požiadavky na  náhradu ujmy za obmedzenie bežného 

obhospodarovania. Ak je vlastníkom dotknutých plôch s bezzásahovým režimom 

štát, náhrada ujmy sa neuhrádza. 

Možnosti riešenia 

náhrady za 

obmedzenie bežného 

obhospodarovania:  

V rámci navrhovanej PR Humenský Sokol na pozemkoch v súkromnom 

vlastníctve 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. 



      Vyhlásením navrhovanej PR Humenský Sokol (287,9980 ha)  príde k zväčšeniu výmery existujúceho 

chráneného územia – PR Humenský Sokol (46,498 ha), vyhláseného v roku 1980 a k rozšíreniu predmetu 

ochrany PR. 

Prílohou tohto oznámenia je súpis parciel, kópia katastrálnej mapy a situačný náčrt s vyznačením PR 

Humenský Sokol. 

Ďalšie podrobnosti o navrhovanej PR Humenská sú uvedené v projekte ochrany PR Humenský 

Sokol, 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 Obce Ptíčie, Obce Jasenov, Obce Chlmec a Mesta Humenné. 

 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 – Obec Ptíčie, Obec Jasenov, Obec Chlmec a Mesto Humenné,  na 

Okresnom úrade v Humennom, na Okresnom úrade v Prešove  alebo na internetovej stránke okresného 

úradu: 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. 

Príloha: 

1. Súpis parciel podľa registra KN-C alebo registra KN-E  a zoznam LV   

2. Situačný náčrt a kópia katastrálnej mapy s vyznačením PR Humenský Sokol 
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