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1. Úvod

Primerané posúdenie vplyvov plánu „Územný plán obce Slanské Nové Mesto – návrh“
na územia sústavy Natura 2000 (ďalej  len „primerané posúdenie“) je spracované v súlade
s požiadavkou na primerané posúdenie vplyvu projektov a plánov na územia sústavy Natura
2000 podľa čl. 6.3 a 6.4 smernice Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne
žijúcich živočíchov a rastlín (smernica o biotopoch) v súvislosti s uplatnením § 28 zákona NR
SR č.  543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších predpisov (ďalej  len
„zákon  543/2002“)  a zákona  NR SR č.  24/2006  Z.  z.  o posudzovaní  vplyvov  na  životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetom primeraného posúdenia je plán „Územný plán obce Slanské Nové Mesto“
(ďalej len „ÚPN-O Slanské Nové Mesto“). Objednávateľom plánu je Obecný úrad Slanské
Nové  Mesto  v zastúpení  starostu  Milana  Diheneščíka.  Predmetom ÚPN-O  Slanské  Nové
Mesto je  vypracovanie  územnoplánovacej  dokumentácie  obce,  ktorá  bude  riešiť  funkčné
využívanie a priestorové usporiadanie územia obce, koncepciu verejnej dopravy, technickej
infraštruktúry  vrátane  problematiky  životného  prostredia,  ochrany  prírody  a krajiny
a ekologickej stability územia obce, ďalej  získanie koncepčného a rozvojového dokumentu
s urbanistickou koncepciou,  ktorá  zohľadní  plánované a určí  nové rozvojové zámery obce
a vytvorí územno-technické predpoklady pre ich trvalo udržateľný rozvoj.

Primerané posúdenie bolo spracované so zohľadnením požiadaviek Okresného úradu
Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-KS-OSZP-2019/002105 zo dňa
12. 2. 2019).

Primerané  posúdenie  plánu  ÚPN-O  Slanské  Nové  Mesto  je  spracované  v zmysle
príručky „Metodika hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy
Natura  2000  v Slovenskej  republike,  aktualizované  znenie“,  Štátna  ochrana  prírody  SR,
Banská Bystrica, 2016 (ďalej len „metodika“).

2. Popis postupu pri spracovaní primeraného posúdenia

V zmysle  metodiky  v rámci  prípravných  prác  boli  preštudované  a konzultované
podklady k ÚPN-O Slanské Nové Mesto, dodané objednávateľom. Na základe identifikácie
zámerov  rozšírenia  mimo  súčasný  intravilán  obce  boli  zisťované  prekryvy  s vyhláseným
územím sústavy Natura 2000 a následne bola zisťovaná výmera zámerov vo vzťahu k celému
územiu i jeho jednotlivým typom biotopov, ako aj vzťah k jednotlivým predmetom ochrany.
Pre ne bol potenciálny dopad určený na základe kritérií:

- viazanosť druhu (generačná, topická, trofická, migračná) na časť územia sústavy Natura
2000 v dosahu predpokladaných vplyvov – výskyt zásadných miest z hľadiska biológie druhu,

- citlivosť druhu na predpokladané vplyvy,

- mobilita druhu.

Výsledok  identifikácie  dotknutých  predmetov  ochrany  je  uvedený  v tabuľkovom
prehľade, kde sa uvádza pre každý druh možnosť ovplyvnenia heslom áno/nie a zdôvodnenie
na základe posúdenia podľa zvolených kritérií.

Ďalšie posúdenie sa vzťahuje na druhy, ktoré boli identifikované ako dotknuté plánom
ÚPN-O Slanské Nové Mesto. Výsledný vplyv bol vyhodnotený z hľadiska významnosti pre
každý dotknutý druh s použitím stupnice a kritérií odporúčaných metodikou:
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Číselná
hodnot

a

Významnos
ť vplyvu

Popis významnosti vplyvu

- 2
významný 
negatívny 
vplyv

Nepriaznivý vplyv na integritu územia podľa čl. 6.3 smernice 
o biotopoch. Významný rušivý až likvidačný vplyv na biotop 
alebo populáciu druhu, alebo ich podstatnú časť; významné 
narušenie ekologických podmienok biotopu alebo druhu, 
významný zásah do biotopu alebo do prirodzeného vývoja 
druhu. Vylučuje schválenie plánu.

- 1
mierne 
negatívny 
vplyv

Mierny, nevýznamný negatívny vplyv. Mierne rušivý vplyv na 
biotop či populáciu druhu; mierne narušenie ekologických 
podmienok biotopu alebo druhu, okrajový zásah do biotopu 
alebo do prirodzeného vývoja druhu. Možno ho zmierniť alebo 
vylúčiť navrhnutými zmierňujúcimi opatreniami. Nevylučuje 
schválenie projektu.

0 nulový vplyv Žiadny preukázateľný vplyv.

+ 1
mierne 
pozitívny 
vplyv

Mierne priaznivý vplyv na biotop alebo populáciu druhu, mierne
zlepšenie ekologických podmienok biotopu alebo druhu, mierne 
priaznivý zásah do biotopu alebo do prirodzeného vývoja druhu.

+ 2
významný 
pozitívny 
vplyv

Významný priaznivý vplyv na biotop alebo populáciu druhu, 
významné zlepšenie ekologických podmienok biotopu alebo 
druhu, významný priaznivý zásah do biotopu alebo do 
prirodzeného vývoja druhu.

3. Informácie o pláne

Návrh ÚPN-O Slanské Nové Mesto spracoval Ing. arch. Ladislav Timura, Czambelova
18, 040 01 Košice. ÚP obce je vypracovaný na základe uzavretej „Zmluvy o dielo č. 07/01/19
zo  dňa  7.  1.  2019.  Vypracovaniu  tohto  územného  plánu  (návrhu  ÚPN)  predchádzalo
vypracovanie  Prieskumov  a  rozborov  ÚPN  obce  (dec.  2018)  a spracovanie  Zadania  pre
Návrh riešenia ÚPN obce Slanské Nové Mesto (december 2018).

Dôvodom obstarania ÚPN-O Slanské Nové Mesto je skutočnosť, že obec doteraz mala
spracovaný územný plán  z roku 1998 (Ing.  arch.  Ladislav  Timura),  ktorý  bol  spracovaný
nedigitálnou formou. Po uplynutí doby 20 rokov však už koncepčne nie je možné podľa neho
usmerňovať územný rozvoj obce a koordinovať záujmy v území.

Zároveň  sa  na  nadradenej  úrovni  uskutočnili  zmeny,  ktoré  je  potrebné  preveriť
a premietnuť  do  rozpracovanej  územno-plánovacej  dokumentácie  –  KURS  2001,  Zmeny
a doplnky ÚPN VÚC Košického kraja,  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Slanské Nové Mesto a PHSR Košického kraja.

Hlavnými cieľmi riešenia Územného plánu obce Slanské Nové Mesto  je vypracovať
taký  dokument,  ktorý  bude  slúžiť  pre  riadenie  a koordinovanie  potrieb  obyvateľov  aj
potencionálnych  investorov,  tak  isto  ako  aj  pre  usmerňovanie  činností  v riešenom
a záujmovom území.  To všetko z urbanistického hľadiska aj  z hľadiska rozvoja technickej
infraštruktúry  v rámci  daného  návrhového  obdobia,  až  kým  sa  nepreukáže  potreba  pre
obstaranie nového územného plánu. 

4



Obec doteraz mala platný územný plán z roku 1998, ktorý v podstate na danú dobu
adekvátne riešil potreby rozvoja – pre súčasný stav legislatívy a vlastníckych vzťahov už nie
je možné ho uplatňovať. V návrhu riešenia  územného plánu obce boli zohľadnené všetky
požiadavky a nastolené problémy, ktoré bolo treba riešiť v súlade so zadaním a boli následne
prerokované aj v obecnom zastupiteľstve.

4. Identifikácia dotknutých území sústavy Natura 2000

Do k. ú.  Slanské Nové Mesto zasahuje v rámci území sústavy Natura 2000 Chránené
vtáčie  územie  Slanské  vrchy  (ďalej  len  „CHVÚ“)  s kódom  SKCHVU025.  CHVÚ  bolo
vyhlásené vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 193 zo 16. 10.
2010 (ďalej len „vyhláška“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov
európskeho  významu  a biotopov  sťahovavých  druhov  vtákov  orla  kráľovského  (Aquila
heliaca),  výra  skalného  (Bubo  bubo),  bociana  čierneho  (Ciconia  nigra),  orla  krikľavého
(Aquila  pomarina),  včelára  lesného  (Pernis  apivorus), ďatľa  bielochrbtého (Dendrocopos
leucotos), ďatľa  prostredného  (Dendrocopos  medius), sovy dlhochvostej (Strix  uralensis),
penice  jarabej (Sylvia  nisoria), muchárika  červenohrdlého (Ficedula  parva), muchárika
bielokrkého (Ficedula albicollis), strakoša červenochrbtého (Lanius collurio),  orla skalného
(Aquila chrysaetos), lelka lesného (Caprimulgus europaeus), škovránka stromového (Lullula
arborea), jariabka  hôrneho (Bonasa  bonasia), prepelice  poľnej (Coturnix  coturnix),
žltochvosta lesného (Phoenicurus phoenicurus), krutihlava hnedého (Jynx torquilla), muchára
sivého (Muscicapa striata), hrdličky poľnej (Streptopelia turtur), pŕhľaviara čiernohlavého
(Saxicola torquata), chriašteľa poľného (Crex crex), žlny sivej (Picus canus) a ďatľa čierneho
(Dryocopus  martius) a zabezpečenia  podmienok  ich  prežitia  a rozmnožovania.  CHVÚ má
výmeru 60 247,42 ha.

ÚPN-O  Slanské  Nové  Mesto  CHVÚ  spomína  v kapitolách  3.2.9  Ochrana  prírody
a 3.3.1 Chránené územia prírody a lokality a v príslušných grafických prílohách.

Opis územia: Hornaté územie z väčšej časti zalesnené. Prevládajú bučiny, dubobučiny
a dubiny,  v podhrebeňových  a hrebeňových  oblastiach  sú  časté  javorové  horské  lesy.
V predhoriach sa na prevažne odlesnených okrajoch územia nachádza orná pôda, ale časté sú
aj lúky a zarastajúce pasienky. V malej miere sú v území zastúpené aj horské lúky.

Zastúpenie biotopov: urbánne biotopy 1 %, intenzívne využívaná poľnohospodárska
krajina 5 %, mozaikovitá poľnohospodárska krajina 10 %, lúky a pasienky 7 %, listnaté lesy
58 %, zmiešané lesy 1 %, prechodné lesné biotopy 15 %, skalnaté biotopy (skaly, lomy, sute
a pod.) 1 %, ostatné biotopy 2 %.

Využitie: V území  prevláda  lesné  hospodárstvo.  V menšej  miere  poľnohospodárska,
predovšetkým rastlinná výroba.  Pasenie dobytka je zriedkavé.  Celé územie je poľovnícky
využívané. V území sa nachádza aj niekoľko aktívnych kameňolomov. Turistika a rekreácia je
pomerne slabo rozvinutá. Zastúpenie spôsobov využitia: poľnohospodárstvo 15 %, lesníctvo
70 %, poľovníctvo 100 %, vojenský priestor 1 %, ochrana prírody 1 %, nevyužívané územie
10 %, turistika/rekreácia 5 %, urbanizmus/priemysel/doprava 1 %, vodné hospodárstvo 1 %,
iné 1 %.

Význam  pre  vtáctvo: Na  území  Slanských  vrchov  hniezdia  významné  populácie
dravcov,  predovšetkým  orla  kráľovského  a krikľavého,  a najväčšia  populácia  sovy
dlhochvostej na Slovensku. Územie je významné aj pre početné populácie viacerých druhov
ďatľov a lesných druhov spevavcov (muchárik červenohrdlý, muchárik bielokrký). Nelesné
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časti  územia  využívajú  vtáky  hniezdiace  a loviace  na  lúkach,  pasienkoch  a v krovinných
biotopoch.

Odporúčané opatrenia:

- na lokalitách pravidelného výskytu chrapkáča poľného posunúť kosbu po 31. 7., porasty
kosiť od stredu smerom k okrajom

- vylúčiť aplikáciu chemických látok a umelých hnojív na lokalitách chrapkáča poľného

- na lokalitách pravidelného výskytu chrapkáča poľného vylúčiť v období hniezdenia od
1. 5. do 31. 7. intenzívnu pastvu a preháňanie hospodársky významných druhov zvierat

- zachovať trvalé trávne porasty, zachovať rozlohu medzí, remízok, vetrolamov, poľných
lesíkov, solitérnych stromov a iných typov rozptýlenej drevinovej vegetácie

- vylúčiť výrub stromov a krovín a realizáciu akýchkoľvek iných zásahov do všetkých
typov rozptýlenej drevinovej vegetácie v období od 1. 3. do 31. 7.

- vylúčiť  akýkoľvek  lesohospodársky  zásah  v  porastoch  starších  ako  50  rokov
v hniezdnom období v čase od 1. 3. do 31. 7.

- pri obhospodarovaní lesov nepoužívať holorubný spôsob a uprednostňovať podrastový
(najmä účelový výber) a výberkový spôsob hospodárenia

- vo  všetkých  porastoch  pri  obnovnej  ťažbe  ponechať  na  1  ha  minimálne  10
životaschopných stromov,  v porastoch ponechávať  dutinové stromy a všetky suché stojace
stromy, vývraty, pahýle a zlomy, ktoré nemajú charakter rozsiahlej kalamity

- vylúčiť  aplikáciu  chemických  hnojív  a pesticídov  vo  všetkých  typoch  rozptýlenej
drevinovej  vegetácie,  trvalých  trávnych  porastoch,  pasienkoch,  úhoroch,  medziach  a
porastoch trsti a pálky

V zmysle § 2 vyhlášky sa za  zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na
predmet ochrany CHVÚ považuje

a) vykonávanie  lesohospodárskej  činnosti  v blízkosti  hniezda  orla  kráľovského,  orla
krikľavého,  orla  skalného,  bociana  čierneho  a včelára  lesného,  ak  tak  určí  obvodný  úrad
životného prostredia,

b) odstraňovanie  alebo  poškodzovanie  stromov  s hniezdnymi  dutinami  ďatľa
bielochrbtého, ďatľa prostredného, krutihlava hnedého, žlny sivej a ďatľa čierneho, ak tak
určí obvodný úrad životného prostredia,

c) realizácia odstrelov v lomoch v blízkosti hniezda výra skalného, ak tak určí obvodný
úrad životného prostredia,

d) mechanizované kosenie trvalých trávnych porastov1) iným spôsobom, ako od stredu do
okrajov od 1. mája do 30. júna na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára.

CHVÚ zasahuje do k. ú. Slanské Nové Mesto na nasledovných parcelách: 1464/1 časť,
1464/2,  1499/1, 1499/2, 1500, 1526/2,  1533/1, 1533/2, 1610/3,  1610/4, 1753, 1754, 1756,
1758, 1759, 1760/1,  1760/4, 1760/5, 1760/6, 1760/7, 1760/10, 1760/11, 1761, 1762, 2577
časť, 2619/1 časť, 2621, 2622, 2623.

Prehľadná mapa CHVÚ je zobrazená v kapitole 8. Prílohy.

Vymedzenie  CHVÚ na území  k.  ú.  Slanské  Nové Mesto  je  zobrazené  v kapitole  8.
Prílohy.
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5. Hodnotenie vplyvov na dotknuté územia sústavy Natura 2000

V rámci ÚPN-O Slanské Nové Mesto má obec okrem rozvojových plánov v intraviláne
aj  rozvojové  plochy,  presahujúce  zastavané  územie  obce.  Ide  o návrhové  plochy  bytovej
výstavby a nasledujúcich verejnoprospešných stavieb (ďalej len „VPS“):

- lok. č. 1 – plocha navrhovaná pre rozšírenie plochy cintorína – invariantné riešenie,

- lok. č. 2, 3 – zabezpečenie výstavby RD a komunikácie - invariantné riešenie, nakoľko
ide o logické skompaktnenie a obojstranné využitie navrhovanej komunikácie,

- lok č. 4 – plocha navrhovaná pre šport – invariantné riešenie,

- lok č. 5 – vybudovanie športového areálu obce s potrebnou dopravnou infraštruktúrou
napojenou na  izolačnú zeleň  pozdĺž  vodného toku,  zabezpečenie  výstavby polyfunkčných
plôch NV/OV a NV/PV,

- lok č.  7,  8  – zabezpečenie výstavby RD, BD – invariantné riešenie,  nakoľko sú tu
prítomné siete TI, cesta II. tr., majetkovo dlhodobo pripravovaná pre výstavbu RD, BD,

- lok č. 9 – zabezpečenie výstavby RD a komunikácie – invariantné riešenie, nakoľko ide
o logické skompaktnenie, navrhovaná izolačná zeleň, pešie priestranstvá, nika PAD,

- lok č. 11 – zabezpečenie výstavby RD - invariantné riešenie, nakoľko sú tu prítomné
siete TI, komunikácia,

- lok č. 12 – plocha navrhovaná prevažne pre izolačnú zeleň – invariantné riešenie,

- lok č. 15 – plocha navrhovaná pre výstavbu chát – invariantné riešenie,

- lok č. 16 – plocha navrhovaná pre verejnú zeleň – invariantné riešenie,

- lok č. 17 – plocha navrhovaná pre výstavbu chát – invariantné riešenie,

- lok č. 18 – plocha navrhovaná pre výstavbu chát – invariantné riešenie.

Uvedené rozvojové zámery sú sústredené v obci, na obvode intravilánu a na plochách
osád  Jozefova  pustatina  a Vyšný  dvor.  Na  ich  mieste  je  v súčasnosti  mimo  intravilánu
evidovaná ako kultúra orná pôda, hoci sa nie vždy zhoduje s reálnym využitím územia, časť
zámerov zaberá  plochy TTP a ostatných plôch.  Výkres  z grafickej  časti  ÚP s návrhovými
plochami je zobrazený v kapitole 8. Prílohy.

Návrh ÚPN-O Slanské Nové Mesto nezaberá ani zasahuje do žiadnych parciel CHVÚ.

Predmetmi ochrany CHVÚ podľa vyhlášky sú nasledovné druhy vtákov.

Orol kráľovský (Aquila heliaca)

Početnosť

Počet hniezdiacich párov v SR:

Počet zimujúcich jedincov:

Počet párov v Európe:

Priemerný počet párov v CHVÚ

Status:

Populačný trend v SR:

Populačný trend v EÚ:
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Výr skalný (Bubo bubo)

Početnosť

Počet hniezdiacich párov v SR:

Počet zimujúcich jedincov:

Počet párov v Európe:

Priemerný počet párov v CHVÚ

Status:

Populačný trend v SR:

Populačný trend v EÚ:

Bocian čierny (Ciconia nigra)

Početnosť

Počet hniezdiacich párov v SR:

Počet zimujúcich jedincov:

Počet párov v Európe:

Priemerný počet párov v CHVÚ

Status:

Populačný trend v SR:

Populačný trend v EÚ:

Orol krikľavý (Aquila pomarina)

Početnosť

Počet hniezdiacich párov v SR:

Počet zimujúcich jedincov:

Počet párov v Európe:

Priemerný počet párov v CHVÚ

Status:

Populačný trend v SR:

Populačný trend v EÚ:
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Včelár lesný (Pernis apivorus)

Početnosť

Počet hniezdiacich párov v SR:

Počet zimujúcich jedincov:

Počet párov v Európe:

Priemerný počet párov v CHVÚ

Status:

Populačný trend v SR:

Populačný trend v EÚ:

Ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos)

Početnosť

Počet hniezdiacich párov v SR:

Počet zimujúcich jedincov:

Počet párov v Európe:

Priemerný počet párov v CHVÚ

Status:

Populačný trend v SR:

Populačný trend v EÚ:

Ďateľ prostredný (Dendrocopos medius)

Početnosť

Počet hniezdiacich párov v SR:

Počet zimujúcich jedincov:

Počet párov v Európe:

Priemerný počet párov v CHVÚ

Status:

Populačný trend v SR:

Populačný trend v EÚ:
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Sova dlhochvostá (Strix uralensis)

Početnosť

Počet hniezdiacich párov v SR:

Počet zimujúcich jedincov:

Počet párov v Európe:

Priemerný počet párov v CHVÚ

Status:

Populačný trend v SR:

Populačný trend v EÚ:

Penica jarabá (Sylvia nisoria)

Početnosť

Počet hniezdiacich párov v SR:

Počet zimujúcich jedincov:

Počet párov v Európe:

Priemerný počet párov v CHVÚ

Status:

Populačný trend v SR:

Populačný trend v EÚ:

Muchárik červenohrdlý (Ficedula parva)

Početnosť

Počet hniezdiacich párov v SR:

Počet zimujúcich jedincov:

Počet párov v Európe:

Priemerný počet párov v CHVÚ

Status:

Populačný trend v SR:

Populačný trend v EÚ:
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Muchárik bielokrký (Ficedula albicollis)

Početnosť

Počet hniezdiacich párov v SR:

Počet zimujúcich jedincov:

Počet párov v Európe:

Priemerný počet párov v CHVÚ

Status:

Populačný trend v SR:

Populačný trend v EÚ:

Strakoš červenochrbtý (Lanius collurio)

Početnosť

Počet hniezdiacich párov v SR:

Počet zimujúcich jedincov:

Počet párov v Európe:

Priemerný počet párov v CHVÚ

Status:

Populačný trend v SR:

Populačný trend v EÚ:

Orol skalný (Aquila chrysaetos)

Početnosť

Počet hniezdiacich párov v SR:

Počet zimujúcich jedincov:

Počet párov v Európe:

Priemerný počet párov v CHVÚ

Status:

Populačný trend v SR:

Populačný trend v EÚ:
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Lelek lesný (Caprimulgus europaeus)

Početnosť

Počet hniezdiacich párov v SR:

Počet zimujúcich jedincov:

Počet párov v Európe:

Priemerný počet párov v CHVÚ

Status:

Populačný trend v SR:

Populačný trend v EÚ:

Škovránok stromový (Lullula arborea)

Početnosť

Počet hniezdiacich párov v SR:

Počet zimujúcich jedincov:

Počet párov v Európe:

Priemerný počet párov v CHVÚ

Status:

Populačný trend v SR:

Populačný trend v EÚ:

Jariabok hôrny (Bonasa bonasia)

Početnosť

Počet hniezdiacich párov v SR:

Počet zimujúcich jedincov:

Počet párov v Európe:

Priemerný počet párov v CHVÚ

Status:

Populačný trend v SR:

Populačný trend v EÚ:
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Prepelica poľná (Coturnix coturnix)

Početnosť

Počet hniezdiacich párov v SR:

Počet zimujúcich jedincov:

Počet párov v Európe:

Priemerný počet párov v CHVÚ

Status:

Populačný trend v SR:

Populačný trend v EÚ:

Žltochvost lesný (Phoenicurus phoenicurus)

Početnosť

Počet hniezdiacich párov v SR:

Počet zimujúcich jedincov:

Počet párov v Európe:

Priemerný počet párov v CHVÚ

Status:

Populačný trend v SR:

Populačný trend v EÚ:

Krutihlav hnedý (Jynx torquilla)

Početnosť

Počet hniezdiacich párov v SR:

Počet zimujúcich jedincov:

Počet párov v Európe:

Priemerný počet párov v CHVÚ

Status:

Populačný trend v SR:

Populačný trend v EÚ:
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Muchár sivý (Muscicapa striata)

Početnosť

Počet hniezdiacich párov v SR:

Počet zimujúcich jedincov:

Počet párov v Európe:

Priemerný počet párov v CHVÚ

Status:

Populačný trend v SR:

Populačný trend v EÚ:

Hrdlička poľná (Streptopelia turtur)

Početnosť

Počet hniezdiacich párov v SR:

Počet zimujúcich jedincov:

Počet párov v Európe:

Priemerný počet párov v CHVÚ

Status:

Populačný trend v SR:

Populačný trend v EÚ:

Pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola torquata)

Početnosť

Počet hniezdiacich párov v SR:

Počet zimujúcich jedincov:

Počet párov v Európe:

Priemerný počet párov v CHVÚ

Status:

Populačný trend v SR:

Populačný trend v EÚ:

14



Chriašteľ poľný (Crex crex)

Početnosť

Počet hniezdiacich párov v SR:

Počet zimujúcich jedincov:

Počet párov v Európe:

Priemerný počet párov v CHVÚ

Status:

Populačný trend v SR:

Populačný trend v EÚ:

Žlna sivá (Picus canus)

Početnosť

Počet hniezdiacich párov v SR:

Počet zimujúcich jedincov:

Počet párov v Európe:

Priemerný počet párov v CHVÚ

Status:

Populačný trend v SR:

Populačný trend v EÚ:

Ďateľ čierny (Dryocopus martius)

Početnosť

Počet hniezdiacich párov v SR:

Počet zimujúcich jedincov:

Počet párov v Európe:

Priemerný počet párov v CHVÚ

Status:

Populačný trend v SR:

Populačný trend v EÚ:
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Možnosti  ovplyvnenia  druhov,  ktoré  sú  predmetom ochrany CHVÚ,  sú  zhodnotené
v nasledovnej tabuľke.

Slovenský
a vedecký názov

druhu

Možnosť
ovplyvne

nia

Typ
vplyvu

Komentár (stručné zdôvodnenie)

Orol kráľovský 
(Aquila heliaca)

nie -

Druh v rámci CHVÚ hniezdi v listnatých lesoch, 
ktoré bezprostredne susedia s rozsiahlymi nížinami 
(loviská), ďalej aj lužné lesy a solitérne stromy v 
rovinatej, stepnej a lesostepnej krajine, realizáciou 
plánu ÚPN-O Slanské Nové Mesto nedôjde k strate
vhodných biotopov ani zhoršeniu ich podmienok. 
Plán nie je spojený ani so záberom potravného 
biotopu.

Výr skalný (Bubo
bubo)

nie -

Druh je hniezdnym biotopom viazaný na oblasti 
s dostatkom skalných útvarov (kameňolomy, skaly, 
skalné bralá) v blízkosti otvorenej 
poľnohospodárskej krajiny. Plán ÚPN-O Slanské 
Nové Mesto nespôsobí stratu hniezdnych biotopov 
ani zhoršenie hniezdnych a potravných možností 
druhu v CHVÚ.

Bocian čierny 
(Ciconia nigra) nie -

Hniezdnymi biotopmi sú lesy všetkých typov, 
prirodzené aj umelé. Podmienkou je prítomnosť 
aspoň malého množstva starých stromov 
s vhodným habitatom pre umiestnenie hniezda. 
K ich ovplyvneniu nedôjde, rovnako nedôjde 
k ovplyvneniu potravných biotopov.

Orol krikľavý 
(Aquila 
pomarina)

nie -

Hniezdnymi biotopmi sú lesné komplexy 
prestúpené širokými údoliami s priľahlými lúkami 
a poliami. Plán nebude spojený so záberom biotopu
druhu, ani s likvidáciou alebo obmedzením 
hniezdnych možností. Kvalita a dostupnosť 
potravných možností v rámci okolitej 
poľnohospodárskej krajiny sa záberom plôch na 
hranici zastavaného územia obce vzhľadom na jej 
veľkosť voči celej ploche CHVÚ nezmení.

Včelár lesný 
(Pernis apivorus)

nie

Hniezdnymi biotopmi sú teplejšie oblasti listnatých
lesov (hrabiny, dubiny, bučiny) v susedstve 
s lúkami a pasienkami so zastúpením rozptýlenej 
zelene, kde je dostatok jeho potravy – 
blanokrídleho hmyzu. Plán nebude spojený so 
záberom biotopu druhu, ani s likvidáciou alebo 
obmedzením hniezdnych možností.

Ďateľ bielochrbtý
(Dendrocopos 
leucotos)

nie Obýva bukové, jedľo-bukové, smrekovo-jedľovo-
bukové a lokálne aj dubové lesy v nadmorských 
výškach od 330 –1 300 m n. m. Teritóriá sú 
predovšetkým v strmších svahoch s vyšším 
podielom mŕtveho dreva. Plán ÚPN-O nebude 
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spojený so záberom biotopu druhu, ani 
s likvidáciou alebo obmedzením hniezdnych 
možností.

Ďateľ prostredný 
(Dendrocopos 
medius)

nie

Hniezdnymi biotopmi ďatľa prostredného sú staré 
teplomilné dúbravy a lužné lesy s dubom, pričom 
najvyššie populačné hustoty dosahuje 
v nenarušených, prírode blízkych dubových lesoch.
Plán nebude spojený so záberom biotopu druhu, ani
s likvidáciou alebo obmedzením hniezdnych 
možností.

Sova dlhochvostá
(Strix uralensis)

nie

Druh je hniezdnym biotopom viazaný 
predovšetkým na zmiešané a listnaté pralesovité 
porasty. V blízkosti hniezdísk sa nachádzajú 
otvorené plochy (napr. lúky, čistiny), kde loví. Plán
ÚPN-O nespôsobí stratu hniezdnych biotopov ani 
zhoršenie hniezdnych a potravných možností druhu
v CHVÚ.

Penica jarabá 
(Sylvia nisoria)

áno priamy

Obýva krovité porasty na južne exponovaných 
stráňach a rovinách v teplých nížinných 
a podhorských oblastiach. Plán spôsobí zánik 
malých plôch krovín v bezprostrednom okolí obce 
mimo CHVÚ.

Muchárik 
červenohrdlý 
(Ficedula parva)

nie

Hniezdnymi biotopmi tohto muchárika sú 
zachovalé vysoké listnaté lesy, predovšetkým 
bukové a bukovo-jedľové porasty. Plán nebude 
spojený so záberom biotopu druhu, ani 
s likvidáciou alebo obmedzením hniezdnych 
možností.

Muchárik 
bielokrký 
(Ficedula 
albicollis)

nie

Obýva najmä listnaté, dubové a bukové lesy, menej
zmiešané porasty, parky, staré sady s dostatkom 
dutín alebo búdok. Tieto biotopy nie sú predmetom 
záberov podľa plánu ÚPN-O, teda nebude spojený 
so záberom biotopu druhu, ani s likvidáciou alebo 
obmedzením hniezdnych možností.

Strakoš 
červenochrbtý 
(Lanius collurio)

áno priamy

Hniezdnymi biotopmi strakoša sú otvorené oblasti, 
extenzívne obhospodarované suchšie trávnaté 
plochy s roztrúsenými krovinami, opustené 
poľnohospodárske pozemky, lesné okraje, záhrady, 
parky, sady a vojenské výcvikové priestory. Plán 
spôsobí zánik malých plôch krovín a záhrad  
v bezprostrednom okolí obce a v obci mimo 
CHVÚ.

Orol skalný 
(Aquila 
chrysaetos)

nie

Žije vo vyššie položených lesnatých oblastiach 
v montánnom a subalpínskom pásme s priľahlými 
poliami a pasienkami v horských kotlinách. Plán 
nebude spojený so záberom biotopu druhu, ani 
s likvidáciou alebo obmedzením hniezdnych 
možností.
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Lelek lesný 
(Caprimulgus 
europaeus)

nie

Hniezdnymi biotopmi sú riedke lesy, okraje 
hustejších krovinatých oblastí alebo stepné oblasti. 
Vyhýba sa lokalitám bez stromového alebo 
krovinného pokryvu, poľnohospodárskej krajine, 
vysokým polohám a tundre. Plán nebude spojený 
so záberom biotopu druhu, ani s likvidáciou alebo 
obmedzením hniezdnych možností.

Škovránok 
stromový 
(Lullula arborea)

nie

Obýva slnečné otvorené oblasti s riedkou 
stromovou a krovinnou vegetáciou, vrátane 
mladých lesných porastov (5 – 10 rokov). Takéto 
plochy nie sú predmetom záberov podľa plánu 
ÚPN-O, teda nebude spojený so záberom biotopu 
druhu, ani s likvidáciou alebo obmedzením 
hniezdnych možností.

Jariabok hôrny 
(Bonasa bonasia)

nie

Hniezdnymi biotopmi druhu sú ihličnaté, zmiešané 
a listnaté lesy v stredných a vo vyšších horských 
polohách (300 – 1 850 m n. m) s výskytom 
bobuľonosných krovín. Plán nebude spojený so 
záberom biotopu druhu, ani s likvidáciou alebo 
obmedzením hniezdnych možností.

Prepelica poľná 
(Coturnix 
coturnix)

áno priamy

Druh je rozšírený v agrocenózach (napr. obilné 
polia, krmoviny, menej okopaniny) a na lúkach a 
pasienkoch. Záber plôch v okrajovej časti 
zastavaného územia obce nespôsobí významnú 
stratu vhodných biotopov ani zhoršenie hniezdnych
a potravných možností.

Žltochvost lesný 
(Phoenicurus 
phoenicurus)

áno priamy

Jeho hniezdnymi biotopmi sú staré riedke lesné 
porasty, intravilány obcí a miest s vysokou 
stromovou vegetáciou, napr. záhrady, parky, sady 
a cintoríny. Realizáciou plánu ÚPN-O Slanské 
Nové Mesto dôjde k strate vhodných biotopov 
a zhoršeniu na minimálnej výmere mimo územia 
CHVÚ.

Krutihlav hnedý 
(Jynx torquilla)

nie

Jeho biotopmi sú staré rozvoľnené listnaté lesy 
a okraje lesných porastov, porasty rozptýlenej 
stromovitej vegetácie v otvorenej krajine, brehové 
porasty, poľné lesíky, väčšie sady a háje. Plán 
nebude spojený so záberom biotopu druhu, ani 
s likvidáciou alebo obmedzením hniezdnych 
možností.

Muchár sivý 
(Muscicapa 
striata)

áno priamy

Obýva listnaté a parkové porasty, osobitne ich 
okraje, aleje, záhrady a sady. Na malej časti plôch 
plánovaného rozvoja v rámci návrhu ÚPN-O môže 
dôjsť k ovplyvneniu jeho biotopov mimo CHVÚ.

Hrdlička poľná 
(Streptopelia 
turtur)

nie Obýva oblasti v otvorenej krajine s dostatkom 
rozptýlenej zelene, napr. vetrolamy, poľné lesíky, 
ale aj fragmenty lesov, ich okraje a brehové 
porasty. Plán nebude spojený so záberom biotopu 
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druhu, ani s likvidáciou alebo obmedzením 
hniezdnych možností.

Pŕhľaviar 
čiernohlavý 
(Saxicola 
torquata)

áno priamy

Hniezdnymi biotopmi pŕhľaviara čiernohlavého sú 
suchšie travinné porasty, často s podielom voľných 
plôch alebo riedkou vegetáciou a s rozptýlenými 
krovinami. Ďalej hniezdi aj v rôznych typoch 
sekundárnych biotopov (ruderálne plochy, 
strelnice, skládky, tankodromy). Záber plôch 
v okrajovej časti zastavaného územia obce 
nespôsobí významnú stratu vhodných biotopov ani 
zhoršenie hniezdnych a potravných možností.

Chriašteľ poľný 
(Crex crex)

nie

Druh využíva hlavne lúky, predovšetkým 
extenzívne a nepravidelne obrábané, tiež dlhodobo 
nekosené lúky, s bylinným porastom vyšším ako 20
cm, ktorý poskytuje úkryt. Tento typ biotopov sa 
vyskytuje najmä v častiach katastra vzdialenejších 
od zastavaného územia obce, plán teda nebude 
spojený so záberom biotopu druhu, ani 
s likvidáciou alebo obmedzením hniezdnych 
možností.

Žlna sivá (Picus 
canus)

nie

Biotopom sú staré listnaté, zmiešané, menej 
iličnaté lesy s dostupnými trávnatými biotopmi, 
kde vyhľadáva kolónie mravcov. Plán nebude 
spojený so záberom biotopu druhu, ani 
s likvidáciou alebo obmedzením hniezdnych 
možností.

Ďateľ čierny 
(Dryocopus 
martius)

nie

Obýva staré porasty listnatých, zmiešaných, ale aj 
ihličnatých lesov rozsiahlejšieho charakteru. Plán 
ÚPN-O obce Slanské Nové Mesto nebude spojený 
so záberom biotopu druhu, ani s likvidáciou alebo 
obmedzením hniezdnych možností.

Predpokladané vplyvy plánu ÚPN-O Slanské Nové Mesto na predmety ochrany CHVÚ 
sú uvedené v nasledovnej tabuľke.

Predmet
ochrany

Význam
nosť

vplyvov
Charakteristika vplyvov

Orol kráľovský 
(Aquila heliaca)

0

Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich 
podmienok, plocha záberov navrhovaných nových 
rozvojových lokalít nemá zásadný potravný význam pre druh
a nezasahuje do územia CHVÚ.

Výr skalný 
(Bubo bubo)

0

Nedôjde k strate hniezdneho a potravného biotopu, plocha 
záberov navrhovaných nových rozvojových lokalít nemá 
zásadný potravný význam pre druh a nezasahuje do územia 
CHVÚ.

Bocian čierny 0 Nedôjde k záberom biotopu druhu, ani zhoršeniu ich 
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(Ciconia nigra)
podmienok, plocha záberov navrhovaných nových 
rozvojových lokalít nemá zásadný potravný význam pre druh
a nezasahuje do územia CHVÚ.

Orol krikľavý 
(Aquila 
pomarina)

0

Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich 
podmienok, plocha záberov navrhovaných nových 
rozvojových lokalít nemá zásadný potravný význam pre druh
a nezasahuje do územia CHVÚ.

Včelár lesný 
(Pernis apivorus)

0

Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich 
podmienok, plocha záberov navrhovaných nových 
rozvojových lokalít nemá zásadný potravný význam pre druh
a nezasahuje do územia CHVÚ.

Ďateľ bielochrbtý
(Dendrocopos 
leucotos)

0

Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich 
podmienok, plocha záberov navrhovaných nových 
rozvojových lokalít nemá zásadný potravný význam pre druh
a nezasahuje do územia CHVÚ.

Ďateľ prostredný 
(Dendrocopos 
medius)

0

Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich 
podmienok, plocha záberov navrhovaných nových 
rozvojových lokalít nemá zásadný potravný význam pre druh
a nezasahuje do územia CHVÚ.

Sova dlhochvostá
(Strix uralensis)

0

Nedôjde k strate hniezdnych biotopov, ani zhoršeniu 
hniezdnych a potravných možností. Plocha záberov 
navrhovaných nových rozvojových lokalít nemá zásadný 
potravný význam pre druh a nezasahuje do územia CHVÚ.

Penica jarabá 
(Sylvia nisoria)

- 1

Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich 
podmienok. Plocha záberov časti navrhovaných nových 
rozvojových lokalít môže mať mierny, nevýznamný vplyv na
biotopy druhu mimo územia CHVÚ.

Muchárik 
červenohrdlý 
(Ficedula parva)

0

Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich 
podmienok, plocha záberov navrhovaných nových 
rozvojových lokalít nemá zásadný potravný význam pre druh
a nezasahuje do územia CHVÚ.

Muchárik 
bielokrký 
(Ficedula 
albicollis)

0

Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich 
podmienok, plocha záberov navrhovaných nových 
rozvojových lokalít nemá zásadný potravný význam pre druh
a nezasahuje do územia CHVÚ.

Strakoš 
červenochrbtý 
(Lanius collurio)

- 1

Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich 
podmienok. Plocha záberov časti navrhovaných nových 
rozvojových lokalít môže mať mierny, nevýznamný vplyv na
biotopy druhu mimo územia CHVÚ.

Orol skalný 
(Aquila 
chrysaetos)

0

Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich 
podmienok, plocha záberov navrhovaných nových 
rozvojových lokalít nemá zásadný potravný význam pre druh
a nezasahuje do územia CHVÚ.

Lelek lesný 
(Caprimulgus 
europaeus)

0

Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich 
podmienok, plocha záberov navrhovaných nových 
rozvojových lokalít nemá zásadný potravný význam pre druh
a nezasahuje do územia CHVÚ.
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Škovránok 
stromový 
(Lullula arborea)

0

Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich 
podmienok, plocha záberov navrhovaných nových 
rozvojových lokalít nemá zásadný potravný význam pre druh
a nezasahuje do územia CHVÚ.

Jariabok hôrny 
(Bonasa bonasia)

0
Nedôjde k strate hniezdneho a potravného biotopu. Pozitívne
môže druh ovplyvniť plánovaná výsadba izolačnej zelene na 
hranici intravilánu.

Prepelica poľná 
(Coturnix 
coturnix)

- 1

Záber plôch v okrajovej časti zastavaného územia obce môže
mať mierny, nevýznamný vplyv na biotopy druhu mimo 
územia CHVÚ. no nepredpokladáme významnú stratu 
vhodných biotopov ani zhoršenie hniezdnych a potravných 
možností.

Žltochvost lesný 
(Phoenicurus 
phoenicurus)

- 1

Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich 
podmienok. Plocha záberov časti navrhovaných rozvojových
lokalít môže mať mierny, nevýznamný vplyv na biotopy 
druhu mimo územia CHVÚ.

Krutihlav hnedý 
(Jynx torquilla)

0

Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich 
podmienok, plocha záberov navrhovaných nových 
rozvojových lokalít nemá zásadný potravný význam pre druh
a nezasahuje do územia CHVÚ.

Muchár sivý 
(Muscicapa 
striata)

- 1

Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich 
podmienok. Plocha záberov časti navrhovaných rozvojových
lokalít môže mať mierny, nevýznamný vplyv na biotopy 
druhu mimo územia CHVÚ.

Hrdlička poľná 
(Streptopelia 
turtur)

0

Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich 
podmienok, plocha záberov navrhovaných nových 
rozvojových lokalít nemá zásadný potravný význam pre druh
a nezasahuje do územia CHVÚ.

Pŕhľaviar 
čiernohlavý 
(Saxicola 
torquata)

- 1

Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich 
podmienok. Plocha záberov časti navrhovaných rozvojových
lokalít môže mať mierny, nevýznamný vplyv na biotopy 
druhu mimo územia CHVÚ.

Chriašteľ poľný 
(Crex crex)

0

Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich 
podmienok, plocha záberov navrhovaných nových 
rozvojových lokalít nemá zásadný potravný význam pre druh
a nezasahuje do územia CHVÚ.

Žlna sivá (Picus 
canus)

0

Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich 
podmienok, plocha záberov navrhovaných nových 
rozvojových lokalít nemá zásadný potravný význam pre druh
a nezasahuje do územia CHVÚ.

Ďateľ čierny 
(Dryocopus 
martius)

0

Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich 
podmienok, plocha záberov navrhovaných nových 
rozvojových lokalít nemá zásadný potravný význam pre druh
a nezasahuje do územia CHVÚ.

Z celkovo 25 druhov vtákov, ktoré sú predmetom ochrany CHVÚ Slanské vrchy,  je
návrhmi rozšírenia intravilánu obce v jeho bezprostrednom okolí miernymi, nevýznamnými
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vplyvmi  dotknutých  6  druhov.  Ide  o druhy  s najvyššími  početnosťami  medzi  predmetmi
ochrany  CHVÚ  v rámci  Slovenska  i v rámci  CHVÚ,  navyše  ide  o vplyvy  na  predmety
ochrany CHVÚ výlučne mimo plochy CHVÚ.

6. Záver

Návrh ÚPN-O obce Slanské Nové Mesto nemá nepriaznivý vplyv na integritu územia
CHVÚ Slanské vrchy z hľadiska cieľov jeho ochrany, preto je možné ho schváliť.
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Prehľadná mapa CHVÚ Slanské vrchy

Vymedzenie CHVÚ Slanské vrchy na území k. ú. Slanské Nové Mesto

Mapa ÚP Slanské Nové Mesto č. 5 Vyhodnotenie dôsledkov stavebných a iných na PP
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Prehľadná mapa CHVÚ Slanské vrchy, M 1:100 000

Zdroj: http://www.sopsr.sk/natura/img/chvu/mapy/SKCHVU025.jpg
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Vymedzenie CHVÚ Slanské vrchy na území k. ú. Slanské Nové Mesto, M 1:50 000

Zdroj: http://webgis.biomonitoring.sk/

Mapa ÚP Slanské Nové Mesto č. 5 Vyhodnotenie dôsledkov stavebných a iných na PP, M 
1:2 880

Zdroj: Ing. arch. Ladislav Timura
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	Opis územia: Hornaté územie z väčšej časti zalesnené. Prevládajú bučiny, dubobučiny a dubiny, v podhrebeňových a hrebeňových oblastiach sú časté javorové horské lesy. V predhoriach sa na prevažne odlesnených okrajoch územia nachádza orná pôda, ale časté sú aj lúky a zarastajúce pasienky. V malej miere sú v území zastúpené aj horské lúky.
	Využitie: V území prevláda lesné hospodárstvo. V menšej miere poľnohospodárska, predovšetkým rastlinná výroba. Pasenie dobytka je zriedkavé. Celé územie je poľovnícky využívané. V území sa nachádza aj niekoľko aktívnych kameňolomov. Turistika a rekreácia je pomerne slabo rozvinutá. Zastúpenie spôsobov využitia: poľnohospodárstvo 15 %, lesníctvo 70 %, poľovníctvo 100 %, vojenský priestor 1 %, ochrana prírody 1 %, nevyužívané územie 10 %, turistika/rekreácia 5 %, urbanizmus/priemysel/doprava 1 %, vodné hospodárstvo 1 %, iné 1 %.
	Význam pre vtáctvo: Na území Slanských vrchov hniezdia významné populácie dravcov, predovšetkým orla kráľovského a krikľavého, a najväčšia populácia sovy dlhochvostej na Slovensku. Územie je významné aj pre početné populácie viacerých druhov ďatľov a lesných druhov spevavcov (muchárik červenohrdlý, muchárik bielokrký). Nelesné časti územia využívajú vtáky hniezdiace a loviace na lúkach, pasienkoch a v krovinných biotopoch.
	Odporúčané opatrenia:

