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Vec
Oznámenie zámeru vyhlásiť Chránený areál Stolica

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán štátnej správy na úseku
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, podľa § 67 písm. p) zákona č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) a v súlade s §
50 ods. 1 a 2 zákona č. 543/2002 Z. z. týmto

o z n a m u j e

vlastníkom, správcom a nájomcom pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou, dotknutým obciam a dotknutým
orgánom štátnej správy zámer vyhlásiť chránený areál Stolica (CHA Stolica) podľa projektu ochrany CHA Stolica,
ktorý vypracovali ako odborne spôsobilé osoby podľa § 55 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. Správa Národného parku
Muránska planina so sídlom v Revúcej a ktorý je zverejnený na www.sopsr.sk/chastolica.

Vyhlásenie zámeru nadväzuje na proces zonácie Národného parku Muránska planina, ktorý začal v roku 2020 a ku
ktorému boli vznesené početné pripomienky. Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 278/2022 Z. z., ktorým sa
vyhlasuje Národný park Muránska planina, jeho zóny a ochranné pásmo (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/
prilohy/SK/ZZ/2022/278/20221001_5440805-4.pdf) došlo k zníženiu výmery Národného parku Muránska planina
s tým, že samostatnými nariadeniami vlády budú vyhlásené chránené územia Pramenná oblasť Rimavy, Tisovský
kras, Homoľa a Stolica. Zámer vyhlásiť CHA Stolica nadväzuje na rokovania s dotknutými subjektmi, ktoré sa
uskutočnili v rámci prerokovania pripomienok k zámeru vyhlásiť Národný park Muránska planina z januára 2020.
Pri vypracovaní projektu ochrany bolo nutné zohľadniť aj rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-661/20
zo dňa 22. júna 2022 (ochrana biotopov hlucháňa hôrneho), ktorej predmetom bola žaloba Európskej komisie voči
Slovenskej republike.

Základná charakteristika územia navrhovaného na vyhlásenie za chránené územie
Názov chráneného územia: Chránený areál Stolica
Vymedzenie územia: Banskobystrický kraj, okres Brezno, katastrálne územie Telgárt, okres Revúca, katastrálne
územie Chyžné, Mokrá Lúka, Revúčka a Muránska Zdychava.
Košický kraj, okres Rožňava, katastrálne územie Čierna Lehota a Rejdová.
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Zoznam pozemkov podľa evidencie katastra nehnuteľností - registra „C“ a registra „E“, ktoré celé alebo časťou
zasahujú do CHA Stolica, vrátane ich výmer, rovnako ako mapy CHA Stolica sú uvedené v prílohe 1 a v prílohe
3 zámeru.
Zobrazenie navrhovaného CHA Stolica je aj na mapovom portáli http://maps.sopsr.sk/mapy/
npmuranskaplanina.php.

Navrhovaný stupeň územnej ochrany: Na území CHA Stolica bude platiť 5. stupeň ochrany na výmere 949,783 ha
podľa § 16 zákona č. 543/2002 Z. z. a 2. stupeň ochrany na výmere 2 202,022 ha podľa § 13 zákona č. 543/2002 Z. z.
Ochranné pásmo: Ochranné pásmo CHA Stolica sa osobitne nevyhlasuje.
Výmera: Celková výmera CHA Stolica je 3 151,805 ha.
Vlastníci, správcovia a nájomcovia dotknutých pozemkov: Pozemky vo vlastníctve štátu sú v správe Lesov
Slovenskej republiky, š. p. (Lesy SR, š. p.), odštepný závod (OZ) Gemer, Lesov SR, š. p., OZ Horehronie, Lesov
SR, š. p., OZ Východ. Podrobnosti sú uvedené v projekte ochrany CHA Stolica v tab. č. 2).
Neštátne pozemky sú v užívaní 3 subjektov, ktorí sú menovite uvedení v projekte ochrany CHA Stolica v tab. č. 2.
Podrobnosti k parcelám a ich zaradeniu do zón a ekologicko-funkčných priestorov sú v prílohe 1 zámeru.
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: Predmetom ochrany CHA Stolica sú predovšetkým biotopy európskeho významu a biotopy
národného významu podľa prílohy č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
(ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 170/2021 Z. z.“), chránené druhy rastlín a živočíchov podľa prílohy č. 4 a 5 k
vyhláške MŽP SR č. 170/2021 Z. z. a abiotické javy, ktoré sú uvedené v prílohe 2 zámeru a podrobnejšie v kapitole
2.1 projektu ochrany.
Ciele ochrany: Účelom vyhlásenia CHA Stolica je zachovať priaznivý stav biotopov a druhov rastlín a živočíchov,
ktoré sú predmetom ochrany CHA Stolica, resp. v prípade vybraných druhov a biotopov obnoviť ich priaznivý stav
a tiež zachovať abiotické javy, ktoré sú predmetom ochrany.
Hlavným cieľom ochrany je preto zachovanie alebo zlepšovanie stavu biotopov a druhov, ktoré sú predmetom
ochrany územia v súlade s nastavenými cieľmi ochrany pre jednotlivé biotopy a druhy európskeho významu podľa
kapitoly 2.2 projektu ochrany.
Podmienky ochrany: opatrenia a rozsah obmedzení bežného obhospodarovania
K zabezpečeniu cieľov ochrany slúži diferenciácia CHA Stolica na ekologicko-funkčné priestory (EFP). EFP sú
vymedzené na základe zoskupenia ekologicky príbuzných biotopov s podrobne určenou starostlivosťou. V CHA
Stolica sa vyčleňuje 6 EFP. Ich prehľad a ďalšie podrobnosti sú uvedené v projekte ochrany CHA Stolica v tab. č.
8 a na mape v prílohe 7.3.2.
Podľa § 61 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. „ak dochádza v dôsledku obmedzení a opatrení vyplývajúcich zo
zákazov a iných podmienok ochrany prírody a krajiny ustanovených týmto zákonom alebo na jeho základe k
obmedzeniu bežného obhospodarovania, patrí vlastníkovi za podmienok ustanovených týmto zákonom náhrada,
ktorou sa rozumie
a) zámena pozemku za iný vhodný pozemok vo vlastníctve štátu, ak je možná (§ 61a),
b) nájom pozemku (§ 61b),
c) výkup pozemkov do vlastníctva štátu (§ 61c),
d) zmluvná starostlivosť (§ 61d) alebo
e) finančná náhrada (§ 61e).“
V CHA Stolica sa navrhuje použiť náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania vo forme finančnej náhrady
(§ 61e ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z.).

Podľa § 50 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. sú Mesto Revúca a obce Čierna Lehota, Chyžné, Mokrá Lúka, Muránska
Zdychava, Rejdová a Telgárt povinné do 15 dní od doručenia oznámenia zámeru informovať o ňom verejnosť vo
svojom územnom obvode a umožniť nahliadnuť doň na obvyklom mieste, najmä na úradnej tabuli, najmenej po
dobu 15 dní.

Podľa § 50 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. vlastník, správca a nájomca dotknutého pozemku, obec a dotknutý
orgán štátnej správy má právo najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia zámeru alebo jeho verejného oznámenia
okresným úradom v sídle kraja podať k nemu písomné pripomienky okresnému úradu v sídle kraja.
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Vlastník dotknutého pozemku má právo v tej istej lehote sa vyjadriť k možnosti riešenia spôsobu a určenia výšky
poskytnutia náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania podľa § 61 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 543/2022
Z. z.

Okresný úrad v sídle kraja na základe vyššie uvedeného žiada Mesto Revúca a vyššie uvedené obce, aby v súlade s
§ 50 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. informovali verejnosť o zámere vyhlásiť CHA Stolica podľa projektu ochrany
CHA Stolica.

Okresný úrad v sídle kraja na základe vyššie uvedeného oznamuje možnosť zaslať v súlade s § 50 ods. 4 zákona
č. 543/2002 Z. z. pripomienky k zámeru vyhlásiť CHA Stolica, podľa projektu ochrany chráneného areálu Stolica,
na adresu: Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice. Lehota
na zaslanie pripomienok je 30 dní od doručenia tohto oznámenia. V prípade doručenia tohto oznámenia verejnou
vyhláškou sa za deň doručenia považuje 15. deň jej vyvesenia na úradnej tabuli okresného úradu v sídle kraja.

Okresný úrad v sídle kraja upozorňuje, že vlastníci, správcovia a nájomcovia dotknutých pozemkov, ktorí sú dotknutí
podmienkami ochrany určenými v zámere, sú povinní odo dňa oznámenia zámeru až do vyhlásenia CHA Stolica
bezodkladne informovať o plánovaných činnostiach, ktoré môžu byť v rozpore s podmienkami ochrany určenými v
zámere. Nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa § 50 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. je protiprávnym konaním
podľa § 90 ods. 1 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z., resp. § 92 ods. 1 písm. j) zákona č. 543/2002 Z. z.

Na vedomie
Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
Správa Národného parku Slovenský kras v Brzotíne, Hámosiho 188, Brzotín, Rožňava
Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej, Janka Kráľa 885/12, Revúca
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica 1

RNDr. Darina Barabasová
vedúca oddelenia

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-KE-OSZP1-2022/043731-004

Mesto Revúca, Námestie slobody 13/17, Revúca
Obec Čierna Lehota, Čierna Lehota 68, 049 36 Čierna Lehota
Obec Chyžné, Chyžné, 049 18 Chyžné
Obec Mokrá Lúka, Mokrá Lúka 2, 050 01 Mokrá Lúka
Obec Muránska Zdychava, Muránska Zdychava 83, 050 01 Muránska Zdychava
Obec Rejdová, Rejdová 47, 049 26 Rejdová
Obec Telgárt, Telgárt 70, Telgárt
Pozemkové spoločenstvo zdychavských pasienkárov a urbaristov, Muránska Zdychava 127, 050 01 Muránska
Zdychava
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica 5
Okresný úrad Rožňava - Odbor starostlivosti o životné prostredie, Špitálska 3, 048 01 Rožňava 1
Okresný úrad Brezno, Odbor starostlivosti o ŽP, Nám. gen. M. R. Štefánika 0/40, 977 01 Brezno
Okresný úrad Revúca, Odbor starostlivosti o ŽP, Komenského 40, 050 01 Revúca 1


