
Príloha 5. 2 Základné údaje 
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: chránený areál  
Názov chráneného územia: Sútok Udavy s Ílovnicou 

Kraj: Prešovský 
Okres: Humenné 
Obec: Adidovce, Zubné 
Katastrálne územie: Adidovce, Zubné 
 

Vlastnícke vzťahy (stav k 01. 07. 2013) 

 Chránené územie Ochranné pásmo 

Vlastník 

SR (LV č. 206) 
 
Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica, 
Námestie SNP 8, Banská Bystrica, PSČ 975 66, SR (LV 
č. 347) 
 
SR - Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, 
Bratislava 11, PSČ 817 47, SR (LV č. 322) 
 
OBECNÝ ÚRAD Zubné, 06733, Zubné, SR (LV č. 459) 

nevymedzuje sa 

Správca, 
nájomca alebo 
iná oprávnená 
osoba 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny 
podnik, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica, PSČ 
965 55, SR, (Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 
041 59) (správca) 

nevymedzuje sa 

 
 

Vymedzenie územia 

1/ Pôdny fond podľa KN (stav KN k 01. 07. 2013) KNC / KNE 

Katastrálne územie Chránené územie Ochranné pásmo 
Adidovce KNC 291/3, 388, 403, 404/1, 404/2, 406, 407, 408 nevymedzuje sa 

Zubné 
KNC 568  
(KNE 443/1 časť, 487/3 časť, 494/1 časť, 519 časť, 
526 časť, 527 časť, 552 časť) 

nevymedzuje sa 

 

 
2/ Lesný pôdny fond podľa lesného hospodárskeho plánu   

Katastrálne 
územie 

Lesný 
užívateľský 

celok 

Lesný 
hospodársky 

celok 
Chránené územie 

Ochranné 
pásmo 

stav LHP 

- - - - - - 

 
 
Výmera územia (v ha) (stav k 01. 07. 2013) 

Výmera územia (ha) Chránené územie Ochranné pásmo 

Pôdny fond podľa KN 

orná pôda - nevymedzuje sa 

chmeľnice - - // - 

vinice - - // - 

záhrady - - // - 

ovocné sady - - // - 

trvalé trávne porasty - - // - 

Poľnohospodárska pôda spolu: - - // - 

lesné pozemky - - // - 

vodné plochy 21, 5498 ha - // - 

zastavané plochy a nádvoria - - // - 

ostatné plochy - - // - 

Výmera celkom: 21, 5498 ha 
- // - 



Výmera územia (ha) Chránené územie Ochranné pásmo 

Lesný pôdny fond spolu: - - 

z toho 

lesy hospodárske - - 
lesy ochranné - - 
lesy osobitného určenia - - 
ostatné lesné pozemky 

2)
 - - 

2) Ostatné lesné pozemky sú všetky iné lesné pozemky mimo lesných porastov 
 

Prehľad výmery územia podľa druhov vlastníctva (v ha) (stav k 01. 07. 2013) 

Druh vlastníctva Chránené územie Ochranné pásmo 

štátne 20, 30 ha*  nevymedzuje sa 

súkromné -  - // - 

urbárske - - // - 

ostatné spoločenstvenné - - // - 

cirkevné - - // - 

poľnohosp. organizácií - - // - 

miest a obcí 1, 25 ha* - // - 

iní vlastníci - - // - 

nevysporiadané - - // - 

Výmera spolu: 21, 55 ha - // - 

* 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. 
 

Navrhovateľ ochrany: Štátna ochrana prírody SR, S- CHKO Východné Karpaty, 
Duchnovičova 535, 068 01 Medzilaborce 
 

Spracovateľ projektu ochrany: Ing. Ivana Zubaľová, Správa CHKO Východné Karpaty 
 
 
 
V Medzilaborciach                              dňa  28. 08. 2013 


