3. DOPLNENIE

NÁRODNÉHO ZOZNAMU ÚZEMÍ
EURÓPSKEHO VÝZNAMU
C + ETAPA

Natura 2000
- územia európskeho významu (ÚEV)



Natura 2000 je európska sústava chránených území, ktorá pozostáva z chránených
vtáčích území a z území európskeho významu (ÚEV).



ÚEV sú vymedzované podľa jednotných princípov (smernica Rady č. 92/43/EHS o
ochrane prirodzených biotopov, voľne žijúcich živočíchov a rastlín, tzv. smernica o
biotopoch) vo všetkých štátoch Európskej únie.



Cieľom je zabezpečiť ochranu tých druhov rastlín, živočíchov a typov prirodzených
biotopov, ktoré sú z európskeho pohľadu najcennejšie, najviac ohrozené, vzácne či
obmedzené svojim výskytom len na určitú oblasť.

Natura 2000 Európa

Natura 2000 Slovensko

A+B+C etapa

Stav budovania sústavy ÚEV v SR


A etapa = územia EV schválené Výnosom MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004,
ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu



B etapa = územia EV schválené Opatrením MŽP SR z 29. 11. 2018 č. 1/2018, ktorým
sa mení a dopĺňa Výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva
národný zoznam území európskeho významu. Účinnosť nadobudlo 1.1.2019



C etapa = územia EV schválené Opatrením MŽP SR zo 7.12.2017 č. 1/2017, ktorým sa
mení a dopĺňa Výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva
národný zoznam území európskeho významu. Účinnosť nadobudlo 1.1.2018



Výhrady Európskej komisie na nedostatočné percentuálne zastúpenie biotopov v
územiach európskeho významu – požiadavka na doplnenie do decembra 2020



ŠOP SR pripravuje návrhy na doplnenie, MŽP SR prerokuje s dotknutými subjektmi

Prerokovanie s dotknutými subjektmi
v zmysle § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.
Z poverenia MŽP SR:


ŠOP SR pripravila odborný návrh ÚEV na základe požiadaviek Európskej komisie;



Okresný úrad v sídle kraja vedie prerokovanie v zmysle § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.

Ministerstvo alebo ním poverený okresný úrad v sídle kraja prerokuje s vlastníkmi, správcami a
nájomcami pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou zaradenie územia európskeho
významu do národného zoznamu; súčasťou prerokovania je najmä odôvodnenie zaradenia
lokality do národného zoznamu, vymedzenie činností, na výkon ktorých je potrebný súhlas
orgánu ochrany prírody alebo výkon ktorých je zakázaný podľa tohto zákona, a spôsob
náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania (§ 61).
ÚEV bude následne vyhlásené za chránený areál v súlade s § 27 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z.
Národný zoznam, ktorý obsahuje názov ÚEV, katastrálne územie..., výmeru ÚEV, mapu ÚEV...,
určenie kategórie chráneného územia, podrobnosti... a odôvodnenie... ustanoví vláda
nariadením.

Prerokovanie s dotknutými subjektmi
v zmysle § 27 ods. 3 zákona č. 543/2000 Z. z.
MŽP SR
zaslalo pozvánky na prerokovanie
na
v

všetky dotknuté obce – úradné tabule, tzv. verejnou vyhláškou

prípade počtu do 50 vlastníkov aj doporučeným listom (všetkým)

MPaRV

SR, MDaV SR, Lesy SR, š.p., Slovenský pozemkový fond, Slovenský
vodohospodársky podnik, š. p., Slovenský rybársky zväz, Slovenská poľovnícka
komora, a ďalšie štátne subjekty prerokovalo MŽP SR priamo
poverilo okresné úrady v sídle kraja prerokovaním a prípravou dokumentácie

Priorita - biotop 6510 Nížinné a podhorské kosné lúky

nedostatočne pokrytý v ÚEV

Základné údaje o navrhovanom
SKUEV0416 Bielokarpatské predhorie


Identifikačný kód: SKUEV4016



Okres: Trenčín



Katastrálne územie:
Adamovské Kochanovce, Chocholná-Velčice
Melčice, Zemianske Lieskové



Výmera lokality: 312,731 ha



Súčasný stupeň ochrany: 1, 2



Navrhovaný stupeň ochrany: 2



Vlastníctvo: neštátne aj štátne (SR, Lesy SR š.p., SPF,
Obvodný úrad, Okresný úrad, ONV, MNV )



Počet subjektov/vlastníkov: 1908



Užívatelia: RDP Chocholná-Velčice, PD Melčice-Lieskové

Mapa navrhovaného SKUEV0416
Bielokarpatské predhorie

.

Mapa navrhovaného SKUEV3367
Holubyho kopanice doplnok

.

Mapa navrhovaného SKUEV0416
Bielokarpatské predhorie

.

www.maps.sopsr.sk

Odôvodnenie návrhu ochrany SKUEV0416
Bielokarpatské predhorie
Biotopy európskeho významu:
o Nížinné a podhorské lúky
o Suchomilné travinno-bylinné
a krovinové porasty na vápnitom
podloží (*dôležité stanovištia Orchidaceae)

 výskyt v komplexoch
 v minulosti intenzifikované
 za ostatných 20 rokov stav zlepšený
vhodným obhospodarovaním
 monitorovacie lokality (5)

Odôvodnenie návrhu ochrany
SKUEV0416 Bielokarpatské predhorie
Nížinné a podhorské lúky

biotop európskeho významu
kód 6510 = Lk1= biotopy B (LPIS)

Viac v k. ú. Chocholná-Velčice a Ad.
Kochanovce

Druhovo bohaté kosné lúky s prevahou
vysokosteblových tráv a bylín, často sa
vyskytujú na zatrávnených úhoroch a
ovocných sadoch. Z tráv sú zastúpené
hlavne ovsík vyvýšený (Arrhenatherum
elatius), trojštet žltkastý (Trisetum
flavescens), stoklas vzpriamený
(Bromus erectus), reznačka laločnatá
(Dactylis glomerata), tomka voňavá
(Anthoxanthum odoratum).

Odôvodnenie návrhu ochrany
SKUEV0416 Bielokarpatské predhorie
Suchomilné travinno-bylinné a
krovinové porasty na vápnitom podloží
(*dôležité stanovištia Orchidaceae)
biotop európskeho významu (*prioritný)
kód 6210 = Tr1= biotopy A (PRV)
Viac v k. ú. Melčice, Zem. Lieskové
Travinno-bylinné spoločenstvá s
dominanciou teplomilných a sucho až
mezofilných druhov tráv, ostríc a bylín.
Z tráv sú zastúpené stoklas vzpriamený
(Bromus erectus), traslica prostredná
(Briza media), kostrava žliabkatá
(Festuca rupicola) typickým druhom je
napr. repík lekársky (Agrimonia
eupatoria), klinček kartuziánsky
(Dianthus carthusianorum).

Nelesná drevinová vegetácia, medze
solitérne stromy – duby, lipy, oskoruše

Vzácne druhy rastlín

Modruška pošvatá, hlaváčik letný

Pre udržanie biotopov hospodárenie NUTNÉ!
kosenie, pastva

Pre udržanie biotopov hospodárenie NUTNÉ!
výrub náletu, udržiavanie medzí a solitérov

Obmedzenia vyplývajúce zo zaradenia SKUEV0416
Bielokarpatské predhorie do národného zoznamu
Činnosti doterajšieho bežného obhospodarovania, ktoré budú obmedzené v zmysle
stupňa ochrany: 2
Na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany je podľa zákona zakázané :
a) jazdiť a stáť s motorovým vozidlom motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou,
snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami,
na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej
komunikácie,
b) jazdiť na bicykli trojkolke, kolobežke alebo samovyvažovacom vozidle na pozemkoch
za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie,
účelovej komunikácie45) a vyznačenej cyklotrasy.

Neplatí pre vlastníka, správcu, nájomcu, obhospodarovateľa.

Obmedzenia vyplývajúce zo zaradenia SKUEV0416
Bielokarpatské predhorie do národného zoznamu
Činnosti doterajšieho bežného obhospodarovania, ktoré budú obmedzené v zmysle stupňa ochrany: 2
Na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody najmä na:
•
umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce mimo ovocného sadu, vinice,
chmeľnice a záhrady, a energetických porastov na poľnohospodárskej pôde,
•
likvidáciu existujúcich trvalých trávnych porastov s výnimkou činnosti povoľovanej podľa osobitných predpisov,
•
výstavbu lesných ciest a zvážnic, rekonštrukciu lesných ciest a zvážnic, ktorou sa menia ich technické parametre alebo účel
využitia, a budovanie protipožiarnych rozčleňovacích pásov
•
oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice,
•
pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo
stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek, umiestnenie košiara, stavby a iného
zariadenia na ich ochranu,
•
aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri
poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha,
•
budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo
mototrasy
•
vypaľovanie bylín, stromov alebo krov.
•
organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných
spoločenských podujatí za hranicami zastavaného územia obce alebo mimo športových a rekreačných areálov na to
určených,

Spôsob náhrady za obmedzenie bežného
obhospodarovania podľa zákona č. 543/2002 Z. z.
Vlastník pozemku má nárok na náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania podľa § 61 zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Formy náhrady sú:
a)

zámena pozemku (§61a)

b)

nájom pozemku (§61b)

c)

výkup pozemkov do vlastníctva štátu (§61c)

d)

zmluvná starostlivosť (§61d)

e)

finančná náhrada (§61e)

Podmienky uplatnenia náhrady sú v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 7/2014 Z. z., o
podrobnostiach o obsahu žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady, spôsobe výpočtu finančnej náhrady
a spôsobe určenia výšky nájomného a výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť pri náhradách za
obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku .
o

finančná náhrada/výkup/zámena/zmluvná starostlivosť spravidla v 5. stupni, prípadne v 4. stupni;

o

zmluvná starostlivosť aj v iných stupňoch – podľa opatrení určených v programoch starostlivosti o
chránené územie

Možnosti podpory z Programu rozvoja
vidieka SR na obdobie 2014-2020


Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá
poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami Programu rozvoja vidieka (PRV)



Riadiaci orgán pre PRV SR 2014 – 2020: - MPRV SR

Administrovanie podpôr: Pôdohospodárska platobná agentúra, www.apa.sk
 Jednotná žiadosť, predkladanie do 15. mája (od roku 2018 plne elektronicky)
 Výška podpôr uvedená vo Vestníku MPRV SR č. 20 z októbra 2015


2020:
2021:
2022 – 2029:

koniec programovacieho obdobia PRV 2014 - 2020
prechodné obdobie
nové programovacie obdobie PRV
pravidlá ešte nie sú známe

SKUEV0416 Bielokarpatské predhorie – LPIS 2019

Možnosti podpory z Programu rozvoja
vidieka SR na obdobie 2014-2020
Opatrenia významné pre ochranu prírody:


Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie (ochrana biotopov
poloprírodných a prírodných trávnych porastov, ochrana biotopov
sysľa pasienkového)



Platba v rámci sústavy NATURA 2000



Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov

Agroenvironmentálno-klimatické
opatrenie PRV
operácia Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov
Operáciu možno vykonávať na výmere najmenej 1 ha na dieloch pôdnych blokov vedených ako:

A. teplo- a suchomilné trvalé trávne
porasty,
B. mezofilné trvalé trávne porasty,
C. horské kosné lúky,
D. vlhkomilné porasty nižších polôh,
E. nížinné aluviálne lúky,
F. vlhkomilné porasty vyšších polôh,
slatinné a bezkolencové lúky,
G. vysokohorské trávne porasty

Platba v rámci sústavy NATURA 2000 (PRV)

o

poľnohospodársky pozemok ležiaci v ÚEV v 4. a 5. stupni ochrany
(zoznam území v prílohe 3 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z.)
trvalý trávny porast

o

62,20 EUR/ha

lesný pozemok v 5. stupni ochrany (zoznam území v prílohe 5 a 6
nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z.)
52,75 EUR/ha

Platba Lesnícko-environmentálne a
klimatické služby a ochrana lesov (PRV)

o

Lesné porasty v ÚEV v 3. a 4. stupni ochrany (príloha 20
nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z.)
39 EUR/ha

Operačný program Kvalita životného
prostredia 2014-2020
INVESTIČNÁ PRIORITA 3 Prioritnej osi 1: 1.3 Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a
podpora ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej
infraštruktúry


dobudovanie a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 (najmä prípravou a
realizáciou dokumentov starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny),



zlepšenie stavu ekosystémov prostredníctvom zabezpečenia funkčného systému monitoringu a
reportingu na úseku ochrany prírody a krajiny, znížením zastúpenia inváznych druhov rastlín a
budovaním zelenej infraštruktúry, čím zároveň prispieva k zmierňovaniu dôsledkov zmeny klímy
a k prispôsobovaniu sa takejto zmene.

Operačný program Kvalita životného
prostredia 2014-2020
Oprávnená aktivita A: Dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie
starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie chránené územia (vrátane území
medzinárodného významu), ako aj chránené druhy (bez štátnej pomoci / so
štátnou pomocou)

Oprávnená aktivita B: Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich
služieb prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry
(termín na predloženie žiadosti do 9/2020)

Operačný program Kvalita životného
prostredia 2014-2020
Spolufinancovanie projektov:
http://www.op-kzp.sk/ochrana-prirody/ - bližšie informácie k podmienkam
spolufinancovania sú zverejnené na odkaze
Príprava na nové programovacie obdobie, pravidlá nie sú známe

Ďakujeme za pozornosť

