
1.1 Chránené územia

Štiavnické vrchy CHKO

Cieľ ochrana a zveľaďovanie prírody a prírodných hodnôt, v nadväznosti na cenné pamiatky vývoja techniky

Povolené činnosti v zmysle zákona v spolupráci s OP

Monitorovací atribút výskyt nových chránených druhov v danom roku, ťažba (NŤ-náhodná ťažba, UŤ-úmyselná ťažba, VŤ-výchovná ťažba), čistota, nelegálne aktivity

*bez zmeny (bez zmeny sa myslí, že neboli zaznamenané žiadne zmeny v stave oproti predchadzajúciemu roku, resp. rokom)

Národný park Nízke Tatry, 
Muránska planina

OPNP

Cieľ ochrana a zveľaďovanie prírody a prírodných hodnôt

Povolené činnosti v zmysle zákona v spolupráci s OP

Monitorovací atribút výskyt nových chránených druhov v danom roku, ťažba (NŤ-náhodná ťažba, UŤ-úmyselná ťažba, VŤ-výchovná ťažba), čistota, nelegálne aktivity

*bez zmeny (bez zmeny sa myslí, že neboli zaznamenané žiadne zmeny v stave oproti predchadzajúciemu roku, resp. rokom) Monitorovací atribút Monitorovací atribút Monitorovací atribút

Nazov Clen DC CP PS Plocha CHÚ DCHU SOP 2018 2019 2020

1.1. Chránené územia Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1681 4,46 Štiavnické vrchy CHKO 2 * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

1.1. Chránené územia Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1682 1,51 Štiavnické vrchy CHKO 2 * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

1.1. Chránené územia Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1687 1,05 Štiavnické vrchy CHKO 2 * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

1.1. Chránené územia Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1283 A 9,04 Štiavnické vrchy CHKO 2 * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

1.1. Chránené územia Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1283 B 1,72 Štiavnické vrchy CHKO 2 * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

1.1. Chránené územia Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1288 2,28 Štiavnické vrchy CHKO 2 * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

1.1. Chránené územia Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1302 0.1 1,44 Štiavnické vrchy CHKO 2 * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

1.1. Chránené územia Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1302 0.2 1,08 Štiavnické vrchy CHKO 2 * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 131 A 486 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny NŤ, bez poškodenia VU,bez poškodenia

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 131 B 193 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 144 790 Národný park Nízke Tatry OPNP 2
NŤ, bez poškodenia, Buteo buteo (Myšiak lesný) výskyt,                                                                                                         
Lynx lynx (Rys ostrovid) výskyt

neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 145 A 1 568 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 145 B 159 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 146 253 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny NŤ, bez poškodenia neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 147 A 1 114 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 147 A 2 238 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 147 B 56 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 NŤ, bez poškodenia NŤ, bez poškodenia neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 147 C 639 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 147 D 92 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 147 E 217 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 148 205 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 149 344 Národný park Nízke Tatry OPNP 2
Salamandra salamandra (Salamandra škvrnitá) výskyt,                                                                                                          
Aquila pomarina (Orol krikľavý) výskyt

neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 150 178 Národný park Nízke Tatry OPNP 2
Necufraga caryocatactes (Orešnica perlová) výskyt,                                                                                                            
Epipactis muelleri (Kruštík rožkatý) výskyt

NŤ, bez poškodenia neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 151 481 Národný park Nízke Tatry OPNP 2
NŤ, bez poškodenia, Canis lupus (Vlk dravý) výskyt, Natrix natrix                                                                                
(Užovka obojková) výskyt, Ursus arctos (Medveď hnedý) výskyt

neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 152 207 Národný park Nízke Tatry OPNP 2
NŤ, bez poškodenia, Canis lupus (Vlk dravý) výskyt,                                                                                                    
Accipiter gentilis (Jastrab lesný) výskyt

NŤ, bez poškodenia neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 166 875 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 NŤ, bez poškodenia neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 191 A 1 120 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 Canis lupus (Vlk dravý) výskyt, Vipera berus (Vretenica obyčajná), výskyt neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 191 B 1 381 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 Canis lupus (Vlk dravý) výskyt, Vipera berus (Vretenica obyčajná), výskyt neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 191 B 2 34 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 Canis lupus (Vlk dravý) výskyt, Vipera berus (Vretenica obyčajná), výskyt NŤ, bez poškodenia neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 191 C 1144 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 Canis lupus (Vlk dravý) výskyt, Vipera berus (Vretenica obyčajná), výskyt neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 191 D 271 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 Canis lupus (Vlk dravý) výskyt, Vipera berus (Vretenica obyčajná), výskyt neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 191 E 84 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 Canis lupus (Vlk dravý) výskyt, Vipera berus (Vretenica obyčajná), výskyt neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 191 F 46 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 Canis lupus (Vlk dravý) výskyt, Vipera berus (Vretenica obyčajná), výskyt neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 191 G 61 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 Aquila chysaetos (Orol skalný) výskyt, Canis lupus (Vlk dravý) výskyt neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 192 A 117 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 192 B 99 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 192 C 123 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 192 D 161 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 193 933 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 NŤ, bez poškodenia NŤ, bez poškodenia neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 194 A 1327 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 NŤ, bez poškodenia, Buteo buteo (Myšiak lesný) výskyt NŤ, bez poškodenia neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 194 B 369 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 Buteo buteo (Myšiak lesný) výskyt neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 194 C 41 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 NŤ, bez poškodenia, Buteo buteo (Myšiak lesný) výskyt neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 



1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 195 195 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 196 539 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 NŤ, bez poškodenia, Vipera berus (Vretenica obyčajná), výskyt neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 245 A 357 Národný park Nízke Tatry OPNP 2
Vipera berus (Vretenica obyčajná), výskyt,                                                                                                          
Maculinea arion (Modráčik čiernoškvrnitý) výskyt

neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 245 B 103 Národný park Nízke Tatry OPNP 2
Vipera berus (Vretenica obyčajná), výskyt,                                                                                                          
Maculinea arion (Modráčik čiernoškvrnitý) výskyt

neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 245 C 273 Národný park Nízke Tatry OPNP 2
Vipera berus (Vretenica obyčajná), výskyt,                                                                                                          
Maculinea arion (Modráčik čiernoškvrnitý) výskyt

neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 245 D 110 Národný park Nízke Tatry OPNP 2
Vipera berus (Vretenica obyčajná), výskyt,                                                                                                          
Maculinea arion (Modráčik čiernoškvrnitý) výskyt

neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 245 E 240 Národný park Nízke Tatry OPNP 2
Vipera berus (Vretenica obyčajná), výskyt,                                                                                                          
Maculinea arion (Modráčik čiernoškvrnitý) výskyt

neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 246 279 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 247 140 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 248 A 51 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 248 B 368 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 446 A 175 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 446 B 1893 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 447 A 1 194 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 447 A 2 77 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 447 B 226 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 447 C 299 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 448 A 1902 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 449 A 143 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 449 B 448 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 449 C 312 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 450 A 371 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 450 B 59 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 450 C 126 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 451 1133 Muránska planina OPNP 2 NŤ, bez poškodenia, Crocus vernus (Šafrán jarný),  výskyt NŤ, bez poškodenia neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 452 1533 Muránska planina OPNP 2 NŤ, bez poškodenia neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 453 625 Muránska planina OPNP 2 NŤ, bez poškodenia, Crocus vernus (Šafrán jarný),  výskyt neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 454 A 1 379 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 454 B 38 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 454 C 505 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 455 1000 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny VU,bez poškodenia

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 456 1257 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny VU,bez poškodenia

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 457 A 119 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny VU,bez poškodenia

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 457 B 487 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny VU,bez poškodenia

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 458 1306 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny VU,bez poškodenia

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 459 2351 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny VU,bez poškodenia

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 460 561 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 461 A 1291 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 461 B 138 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 461 C 86 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 462 411 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 463 805 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny NŤ, bez poškodenia neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 464 A 825 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny NŤ, bez poškodenia neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 464 B 21 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 464 C 102 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 465 870 Muránska planina OPNP 2 NŤ, bez poškodenia NŤ, bez poškodenia neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 466 323 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 467 A 1144 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny NŤ, bez poškodenia neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 468 2191 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny NŤ, bez poškodenia neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 469 532 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 470 633 Muránska planina OPNP 2 NŤ, bez poškodenia neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 471 A 91 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 471 B 1927 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny NŤ, bez poškodenia neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 472 163 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 473 578 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 474 633 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 475 A 505 Muránska planina OPNP 2 Ursus arctos (Medveď hnedý) výskyt, brloh neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny OU, bez poškodenia

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 475 B 611 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 



1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 476 714 Muránska planina OPNP 2 NŤ, bez poškodenia neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 477 2144 Muránska planina OPNP 2 Ursus arctos (Medveď hnedý) výskyt, brloh neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 478 140 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 479 1013 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 480 1274 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny NŤ, bez poškodenia VU,bez poškodenia

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 481 1715 Muránska planina OPNP 2 NŤ, bez poškodenia NŤ, bez poškodenia OU, bez poškodenia

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 482 1 130 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 483 A 667 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny NŤ, bez poškodenia neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 484 605 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny NŤ, bez poškodenia

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 485 394 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny VU,bez poškodenia

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 486 314 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 487 A 636 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 487 B 93 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 488 864 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny NŤ, bez poškodenia neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 489 A 183 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 489 B 84 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 490 706 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 491 A 2914 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny NŤ, bez poškodenia neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 491 B 273 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 492 283 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 493 374 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 494 A 1691 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 494 C 80 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 495 511 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 496 229 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 497 176 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 498 428 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny NŤ, bez poškodenia neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 499 A 823 Muránska planina OPNP 2 NŤ, bez poškodenia NŤ, bez poškodenia neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 499 B 267 Muránska planina OPNP 2 NŤ, bez poškodenia neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 500 A 690 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny NŤ, bez poškodenia neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 500 B 524 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 501 200 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 502 1206 Muránska planina OPNP 2 NŤ, bez poškodenia NŤ, bez poškodenia neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 

1.1. Chránené územia Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 503 115 Muránska planina OPNP 2 neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny neboli zistené nedostatky s cieľom,bez zmeny 



Cieľ porasty viac etážové, výškovo diferencované, s bohatou krovitou vrstvou
Povolené činnosti účelový hospodársky spôsob alebo bezzásahový režim hospodárenia
Monitorovací atribút posúdenie reálnych prejavov erózie výmoľovej erózie,

zosuvov, svahových deformácií a pohybov a zemných prúdov

* eviduje sa činnosť, resp. ťažba v porastoch, pri ktorej môže vzniknúť erózia v m3 (NŤ-náhodná ťažba, UŤ-úmyselná ťažba, VŤ-výchovná ťažba) Monitorovací atribút Monitorovací atribút Monitorovací atribút
*bez zmeny, t.j. bez zmeny oproti predošlému roku/rokom, tzn. neeviduje sa žiadna činnosť/skutočnosť, ktorá by mohla spôsobiť eróziu

Nazov Clen DC CP PS Plocha KL PK 2018 2019 2020
4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Lesná spoločnosť Skalica PS Kalinovo 415 20 O d bez zmeny, nebola zistená erózia bez zmeny, nebola zistená erózia bez zmeny, nebola zistená erózia
4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 12 793 O d bez zmeny, nebola zistená erózia bez zmeny, nebola zistená erózia bez zmeny, nebola zistená erózia
4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 148 205 O a bez zmeny, nebola zistená erózia bez zmeny, nebola zistená erózia bez zmeny, nebola zistená erózia
4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 150 178 O a bez zmeny, nebola zistená erózia NŤ (1m3), nebola zistená erózia bez zmeny, nebola zistená erózia
4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 192 A 117 O a bez zmeny, nebola zistená erózia bez zmeny, nebola zistená erózia bez zmeny, nebola zistená erózia
4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 192 B 99 O a bez zmeny, nebola zistená erózia bez zmeny, nebola zistená erózia bez zmeny, nebola zistená erózia
4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 192 C 123 O a bez zmeny, nebola zistená erózia bez zmeny, nebola zistená erózia bez zmeny, nebola zistená erózia
4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 192 D 161 O a bez zmeny, nebola zistená erózia bez zmeny, nebola zistená erózia bez zmeny, nebola zistená erózia
4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 195 195 O a bez zmeny, nebola zistená erózia bez zmeny, nebola zistená erózia bez zmeny, nebola zistená erózia
4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 247 140 O a bez zmeny, nebola zistená erózia bez zmeny, nebola zistená erózia bez zmeny, nebola zistená erózia
4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 478 140 O a bez zmeny, nebola zistená erózia bez zmeny, nebola zistená erózia bez zmeny, nebola zistená erózia
4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 144 790 O d NŤ (1m3), nebola zistená erózia bez zmeny, nebola zistená erózia bez zmeny, nebola zistená erózia
4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 248 A 51 O d bez zmeny, nebola zistená erózia bez zmeny, nebola zistená erózia bez zmeny, nebola zistená erózia
4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 248 B 368 O d bez zmeny, nebola zistená erózia bez zmeny, nebola zistená erózia bez zmeny, nebola zistená erózia
4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Urbárske pozemkové spoločenstvo Cínobaňa 920 91 O d bez zmeny, nebola zistená erózia bez zmeny, nebola zistená erózia bez zmeny, nebola zistená erózia
4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Lesná a pasienková spoločnosť Vápenná, PS 1248 A 0.1 0,22 O a * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Lesná a pasienková spoločnosť Vápenná, PS 1248 A 0.2 0,05 O a * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Lesná a pasienková spoločnosť Vápenná, PS 1248 B 0,42 O a * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Lesná a pasienková spoločnosť Vápenná, PS 1248 C 0,81 O a * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Lesná a pasienková spoločnosť Vápenná, PS 1603 0.1 5,99 O d * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Lesná a pasienková spoločnosť Vápenná, PS 1603 0.2 0,66 O d * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Lesná a pasienková spoločnosť Vápenná, PS 1604 A 1.1 2,18 O d * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Lesná a pasienková spoločnosť Vápenná, PS 1604 A 1.2 0,54 O d * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Lesná a pasienková spoločnosť Vápenná, PS 1604 A 2.0 0,51 O d * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Lesná a pasienková spoločnosť Vápenná, PS 1604 A 3.0 0,57 O d * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Lesná a pasienková spoločnosť Vápenná, PS 1604 B 3,58 O d * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Lesná a pasienková spoločnosť Vápenná, PS 1604 C 1.0 15,11 O d * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Lesná a pasienková spoločnosť Vápenná, PS 1604 C 2.0 0,67 O d * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1283 A 9,04 O a * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1283 B 1,72 O a * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1285 A 0.1 2,13 O a * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1285 A 0.2 3,18 O a * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1285 B 5,26 O d * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1285 C 0,94 O d * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1602 A 0.1 0,71 O d * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1602 A 0.2 1,66 O d * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1602 B 2,7 O d * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1640 0.1 0,89 O d * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1640 0.2 0,24 O d * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou



4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1641 1,92 O d * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1642 0.1 1,37 O a * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1642 0.2 0,34 O a * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1649 3,77 O d * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1681 4,46 O d * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1682 1,51 O d * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1687 1,05 O d * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL



Cieľ zvyšovanie retenčnej kapacity územia a zlepšovanie odtokových vlastností v povodiach
Povolené činnosti opatrenia majú smerovať k trvalej prítomnosti lesa, zvyšovaniu odolnosti a stability porastov
Monitorovací atribút  stav lesnej dopravnej siete, mimoriadne hydrologické udalos  spojené sovznikom povodní alebo extrémneho sucha

* eviduje sa činnosť, resp. ťažba v porastoch,pri ktorej sa môžu poškodiť odrážky, vodné toky, mokrade (NŤ-náhodná ťažba, UŤ-úmyselná ťažba, VŤ-výchovná ťažba, PR-prečistka)
*evidujú sa stavby novozniknutých mostov, priepustov cez potoky Monitorovací atribút Monitorovací atribút Monitorovací atribút

Nazov Clen DC CP PS Plocha PHO 2018 2019 2020
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou JASE, s.r.o. 278 C 17 b bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou JASE, s.r.o. 278 E 46 b bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou JASE, s.r.o. 278 A 1 1003 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou JASE, s.r.o. 278 A 2 372 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou JASE, s.r.o. 278 B 34 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Lesná urbárska pozemková spoločnosť  Látky 389 A 1905 b bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí VU, bez mimoriadných udalostí
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Lesná urbárska pozemková spoločnosť  Látky 389 C 146 b bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí VU, bez mimoriadných udalostí
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Lesná urbárska pozemková spoločnosť  Látky 389 D 32 b bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Lesná urbárska pozemková spoločnosť  Látky 389 E 48 b bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Lesná urbárska pozemková spoločnosť  Látky 389 F 26 b bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Lesná urbárska pozemková spoločnosť  Látky 390 E 247 b bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí VU, bez mimoriadných udalostí
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Lesná urbárska pozemková spoločnosť  Látky 384 A 1 40 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Lesná urbárska pozemková spoločnosť  Látky 384 A 2 692 c VŤ,bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Lesná urbárska pozemková spoločnosť  Látky 384 A 3 239 c PR,bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Lesná urbárska pozemková spoločnosť  Látky 384 B 214 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Lesná urbárska pozemková spoločnosť  Látky 385 1922 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí VU, bez mimoriadných udalostí
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Lesná urbárska pozemková spoločnosť  Látky 386 A 346 c bez mimoriadných udalostí NŤ,bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Lesná urbárska pozemková spoločnosť  Látky 386 B 1126 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Lesná urbárska pozemková spoločnosť  Látky 386 C 51 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Lesná urbárska pozemková spoločnosť  Látky 387 1 163 c bez mimoriadných udalostí PR,bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Lesná urbárska pozemková spoločnosť  Látky 387 2 624 c bez mimoriadných udalostí VŤ,bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Lesná urbárska pozemková spoločnosť  Látky 387 3 320 c bez mimoriadných udalostí VŤ,bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Lesná urbárska pozemková spoločnosť  Látky 387 4 341 c bez mimoriadných udalostí PR,bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Lesná urbárska pozemková spoločnosť  Látky 388 1 142 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Lesná urbárska pozemková spoločnosť  Látky 388 2 741 c VŤ,bez mimoriadných udalostí VŤ,bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Lesná urbárska pozemková spoločnosť  Látky 388 3 443 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Lesná urbárska pozemková spoločnosť  Látky 399 1124 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Lesná urbárska pozemková spoločnosť  Látky 400 B 611 c VŤ,bez mimoriadných udalostí VŤ,bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Lesná urbárska pozemková spoločnosť  Látky 401 A 1779 c bez mimoriadných udalostí VŤ,bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Lesná urbárska pozemková spoločnosť  Látky 401 B 26 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Lesná urbárska pozemková spoločnosť  Látky 406 C 491 c VŤ,bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Lesná urbárska pozemková spoločnosť  Látky 406 D 20 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 476 A 518 b bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 478 B 649 b bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 471 A 144 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 471 B 855 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 471 C 163 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 471 D 555 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 471 E 107 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 473 1 1764 c NŤ,bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí NŤ,bez mimoriadných udalostí 

4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou

*bez mimoriadny udalostí znamená, ža sa v roku nevyskytli žiadne zmeny, nedošlo  k poškodeniu porastov, ciest, odrážok, vodných tokov, mostov, priepustov 



4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 473 2 35 c NŤ,bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí NŤ,bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 474 2103 c NŤ,bez mimoriadných udalostí NŤ,bez mimoriadných udalostí NŤ,OU bez mimoriadných 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 475 A 574 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 475 B 578 c NŤ,bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 475 C 50 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 475 D 79 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 476 B 61 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 477 A 419 c NŤ,bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 477 B 284 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí NŤ,bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 477 C 64 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 478 A 186 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 479 A 774 c bez mimoriadných udalostí NŤ,bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 479 B 390 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 480 1 1346 c NŤ,bez mimoriadných udalostí NŤ,bez mimoriadných udalostí NŤ,bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 480 2 53 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí NŤ,bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 481 A 1 35 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 481 A 2 63 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 481 B 709 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 482 A 1268 c bez mimoriadných udalostí NŤ,bez mimoriadných udalostí NŤ,bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 482 B 58 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 483 A 950 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí NŤ,bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 483 B 150 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 484 1277 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 485 1867 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 487 A 1074 c NŤ,bez mimoriadných udalostí NŤ,bez mimoriadných udalostí NŤ,bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 488 A 530 c NŤ,bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 488 B 818 c NŤ,bez mimoriadných udalostí NŤ,bez mimoriadných udalostí NŤ,bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 489 959 c NŤ,bez mimoriadných udalostí NŤ,bez mimoriadných udalostí NŤ,bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 490 A 2011 c NŤ,bez mimoriadných udalostí NŤ,bez mimoriadných udalostí NŤ,bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 490 B 97 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 491 A 304 c bez mimoriadných udalostí NŤ,bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 491 B 294 c bez mimoriadných udalostí NŤ,bez mimoriadných udalostí NŤ,bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 491 C 228 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 493 1 1831 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 493 2 158 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 494 1214 c NŤ,bez mimoriadných udalostí NŤ,bez mimoriadných udalostí NŤ,bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 495 1160 c NŤ,bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí NŤ,bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 496 803 c NŤ,bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 497 1110 c bez mimoriadných udalostí NŤ,bez mimoriadných udalostí NŤ,bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Združenie lesných pozemkov Veľká Chocholná 374 C 139 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Združenie lesných pozemkov Veľká Chocholná 375 B 109 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí VU,OU bez mimoriadných 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Združenie lesných pozemkov Veľká Chocholná 375 C 826 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí VU, bez mimoriadných udalostí
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Združenie lesných pozemkov Veľká Chocholná 376 B 658 c bez mimoriadných udalostí VŤ,bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Združenie lesných pozemkov Veľká Chocholná 377 A 66 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Združenie lesných pozemkov Veľká Chocholná 377 C 519 c bez mimoriadných udalostí VŤ,bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Združenie lesných pozemkov Veľká Chocholná 379 A 954 c NŤ,bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí OU,NŤ bez mimoriadných 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Združenie lesných pozemkov Veľká Chocholná 379 B 167 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Združenie lesných pozemkov Veľká Chocholná 380 A 40 c NŤ,bez mimoriadných udalostí VŤ,bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Združenie lesných pozemkov Veľká Chocholná 380 B 1001 c NŤ,bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí VU, bez mimoriadných udalostí
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Združenie lesných pozemkov Veľká Chocholná 380 C 499 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí VU,NŤ bez mimoriadných 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Združenie lesných pozemkov Veľká Chocholná 381 A 1607 c NŤ,bez mimoriadných udalostí VŤ,bez mimoriadných udalostí 

OU,NŤ,oprava priepustu,bez mimoriadných 
udalostí



4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Združenie lesných pozemkov Veľká Chocholná 381 B 703 c bez mimoriadných udalostí VŤ,bez mimoriadných udalostí NŤ bez mimoriadných udalostí
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Združenie lesných pozemkov Veľká Chocholná 381 C 25 c bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí bez mimoriadných udalostí 
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1138 B 0.1 0,48 b * * PSL
4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1138 B 0.2 0,35 b * * PSL



Cieľ ochrana a zveľaďovanie prírody a prírodných hodnôt, v nadväznosti na cenné pamiatky vývoja techniky

Povolené činnosti v zmysle zákona v spolupráci s OP
Monitorovací čistota, nelegálne aktivity, zachovanie objektov 
*eviduje sa činnosť, resp. ťažba v porastoch,pri ktorej sa môžu poškodiť spoloč. významné miesta (NŤ-náhodná ťažba, UŤ-úmyselná ťažba, VŤ-výchovná ťažba, PR-prečistka)
*bez poškodenia, znamená, že sa počas ťažby, resp. činnosti, ktorá prebiehala v blízkosti spoloč. významného miesta nič nepoškodilo
*bez zmeny, znamená, že v blízkosti sa nevykonávala ťažba, resp. činnosť, ktorá by mohla poškodiť spoloč. významné miesto Monitorovací atribút Monitorovací atribút Monitorovací atribút

Nazov Clen DC CP PS Plocha CHÚ DCHU SOP 2018 2019 2020
Prameň JASE, s.r.o. 278 A bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Potok JASE, s.r.o. 278 A bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Prepadlisko Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 361 1.2 bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Prepadlisko Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 366 1.1 bez zmeny UŤ,bez poškodenia bez zmeny
Prepadlisko Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 376 bez zmeny UŤ,bez poškodenia bez zmeny
Prameň Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 11 B bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Prameň Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 377 1.1 bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Prameň Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 377 1.2 bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Prameň Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 474 1 NŤ,bez poškodenia NŤ,bez poškodenia NŤ,bez poškodenia
Prameň Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 474 2 NŤ,bez poškodenia NŤ,bez poškodenia NŤ,bez poškodenia
Prameň Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 494 NŤ,bez poškodenia bez zmeny NŤ,bez poškodenia
Vysoké napätie Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 4 A bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Vysoké napätie Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 498 A bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Bezzásahový les Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 503 A 1 bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Bezzásahový les Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 503 A 2 bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Chata Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 384 1.1 bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Ochranný les Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 12 bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Staré bane Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 361 1.1 bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Staré bane Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 361 1.2 bez zmeny bez zmeny bez zmeny

Priepust Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 374 * umiestnený priepust cez potok,                                             
UŤ,bez poškodenia bez zmeny

Potok Lesná urbárska pozemková spoločnosť  Látky 385 bez zmeny bez zmeny VU, bez poškodenia
Potok Lesná urbárska pozemková spoločnosť  Látky 386 B bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Chata Lesná urbárska pozemková spoločnosť  Látky 389 A bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Chata Lesná urbárska pozemková spoločnosť  Látky 389 F bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Prameň Lesná urbárska pozemková spoločnosť  Látky 384 B 3 bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Prameň Lesná urbárska pozemková spoločnosť  Látky 386 B bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Prameň Lesná urbárska pozemková spoločnosť  Látky 389 F bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Pomník Lesná urbárska pozemková spoločnosť  Látky 399 VŤ, bez poškodenia bez zmeny bez zmeny
Studňa Lesná urbárska pozemková spoločnosť  Látky 389 A bez zmeny bez zmeny VU, bez poškodenia
Snehová jama Lesná urbárska pozemková spoločnosť  Látky 389 F bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Potok Združenie lesných pozemkov Veľká Chocholná 375 C bez zmeny bez zmeny VU, bez poškodenia
Potok Združenie lesných pozemkov Veľká Chocholná 381 A 1 NŤ, bez poškodenia NŤ, bez poškodenia OU,NŤ,údržba priepustu,bez poškodenia

Potok Združenie lesných pozemkov Veľká Chocholná 381 A 2 NŤ, bez poškodenia NŤ, bez poškodenia OU,NŤ bez poškodenia
Potok Združenie lesných pozemkov Veľká Chocholná 381 C bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Krmelec Lesná spoločnosť Skalica, pozemkové spoločenstvo 394 bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Rybník Lesná spoločnosť Skalica, pozemkové spoločenstvo 417 F bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Kameňolom Lesná spoločnosť Skalica, pozemkové spoločenstvo 397 A bez zmeny NŤ, bez poškodenia bez zmeny
Poľovnícka chata Lesná spoločnosť Skalica, pozemkové spoločenstvo 417 F bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Chata Lesná spoločnosť Skalica, pozemkové spoločenstvo 402 C bez zmeny bez zmeny bez zmeny

6. Lesy významné pre miestne komunity z hľadiska sociálnych a tradičných kultúrnych hodnôt



Prameň Urbárska a lesná spoločnosť, PS Rovňany 277 2 bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Prameň Urbárska a lesná spoločnosť, PS Rovňany 277 1.1 bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Prameň Urbárska a lesná spoločnosť, PS Rovňany 277 1.2 bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Prameň Urbárska a lesná spoločnosť, PS Rovňany 790 bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Bahnisko Urbárska a lesná spoločnosť, PS Rovňany 791 bez zmeny bez zmeny VU, bez poškodenia
Studnička Urbárska a lesná spoločnosť, PS Rovňany 275 A bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Rybník Urbárska a lesná spoločnosť, PS Rovňany 277 2 bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Baňa Urbárske pozemkové spoločenstvo Cinobaňa 1685 bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Baňa Urbárske pozemkové spoločenstvo Cinobaňa 2313 bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Obecný altánok Urbárske pozemkové spoločenstvo Cinobaňa 1669 A 1 bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Studnička Urbárske pozemkové spoločenstvo Cinobaňa 11 bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Pohrebisko Urbárske pozemkové spoločenstvo Cinobaňa 1669 A 1 bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Židovský cintorín Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 196 B bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Snehová jama Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 451 A Muránska planina OPNP 2 NŤ, bez poškodenia NŤ, bez poškodenia bez zmeny
Krmelec Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 488 1 Muránska planina OPNP 2 bez zmeny NŤ, bez poškodenia bez zmeny
Turistický chodník Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 245 C Národný park Nízke Tatry OPNP 2 bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Turistický chodník Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 246 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Turistický chodník Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 248 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Kaplnka Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 191 A 1.1 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 bez zmeny bez zmeny bez zmeny
Socha sv. Huberta Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 451 A Muránska planina OPNP 2 NŤ, bez poškodenia NŤ, bez poškodenia bez zmeny
Studnička Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 196 A Národný park Nízke Tatry OPNP 2 NŤ, bez poškodenia bez zmeny bez zmeny
Kaplnka Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 196 A Národný park Nízke Tatry OPNP 2 NŤ, bez poškodenia bez zmeny bez zmeny
Potok Lesná a pasienková spoločnosť Vápenná, PS 1225 * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

Potok Lesná a pasienková spoločnosť Vápenná, PS 1226 * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

Potok Lesná a pasienková spoločnosť Vápenná, PS 1135 B * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

Potok Lesná a pasienková spoločnosť Vápenná, PS 1644 * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

Potok Lesná a pasienková spoločnosť Vápenná, PS 1241 2 * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

Potok Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1148 B * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

Potok Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1149 B * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

Potok Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1148 A * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

Potok Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1149 C * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

Potok Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1152 * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

Potok Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1649 * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

Potok Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1650 * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

Potok Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1136 B * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

Potok Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1137 * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

Potok Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1285 B * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

Potok Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1285 A * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

Potok Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1285 C * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

Potok Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1283 A * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

Potok Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1687 * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

Potok Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1682 * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

Potok Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 12885 * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

Potok Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1289 A * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

Studnička Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1152 1 * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL

Stromy na dožitie Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka PS 1149 Aa * * aktualizovaný zoznam podľa nového PSL



Chránené druhy

Cieľ zachovanie chránených druhov

Povolené činnosti v zmysle zákona v spolupráci s OP
Monitorovací atribút
*pozorovaný,výskyt sa píše ak bol CHD identifikovaný v poraste v predošlom roku/rokoch a neboli v monitorovanom období nahlásené žiadne zmeny, rok sa uvádza v tom prípade, ak bol CHD identifikovaný v aktuálne monitorovanom roku a tiež je tam napísané, kým bol v danom roku identifikovaný

Monitorovací atribút Monitorovací atribút Monitorovací atribút
Nazov Clen DC CP PS Plocha CHÚ DCHU SOP 2018 2019 2020

Buteo buteo (Myšiak lesný) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 144 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt
Buteo buteo (Myšiak lesný) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 194 A Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt

Buteo buteo (Myšiak lesný) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 194 B Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt

Buteo buteo (Myšiak lesný) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 194 C Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt
Nucifraga caryocatactes (Orešnica perlovaná) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 150 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt
Aquila chysaetos (Orol skalný) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 191 A Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt
Aquila chysaetos (Orol skalný) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 191 B Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt
Aquila chysaetos (Orol skalný) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 191 C Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt
Aquila chysaetos (Orol skalný) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 191 D Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt
Aquila chysaetos (Orol skalný) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 191 E Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt
Aquila chysaetos (Orol skalný) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 191 F Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt
Aquila chysaetos (Orol skalný) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 191 G Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt
Canis lupus (Vlk dravý) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 191 A Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt

Canis lupus (Vlk dravý) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 191 B Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt

Canis lupus (Vlk dravý) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 191 C Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt
Canis lupus (Vlk dravý) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 191 D Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt

Canis lupus (Vlk dravý) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 191 E Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt

Canis lupus (Vlk dravý) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 191 F Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt
Canis lupus (Vlk dravý) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 191 G Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt
Canis lupus (Vlk dravý) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 151 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt

Canis lupus (Vlk dravý) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 152 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt
Epipactis muelleri (Krúžtik rožkatý) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 150 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt
Vipera berus (Vretenica obyčajná) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 191 A Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt
Vipera berus (Vretenica obyčajná) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 191 B Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt

Vipera berus (Vretenica obyčajná) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 191 C Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt

Vipera berus (Vretenica obyčajná) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 191 D Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt
Vipera berus (Vretenica obyčajná) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 191 E Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt
Vipera berus (Vretenica obyčajná) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 191 F Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt

Vipera berus (Vretenica obyčajná) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 191 G Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt

Vipera berus (Vretenica obyčajná) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 196 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt
Vipera berus (Vretenica obyčajná) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 245 A Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt
Vipera berus (Vretenica obyčajná) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 245 B Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt
Vipera berus (Vretenica obyčajná) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 245 C Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt
Vipera berus (Vretenica obyčajná) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 245 D Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt
Vipera berus (Vretenica obyčajná) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 245 E Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt
Natrix natrix (Užovka obojková) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 151 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt
Accipiter gentilis (Jatrab lesný) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 152 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt
Ursus arctos (Medveď hnedý) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 151 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt
Lynx lynx (Rys ostrovid) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 144 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt
Aquila pomarina (Orol krikľavý) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 149 Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt
Maculinea arion (Modráčik čiernoskvrnný) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 245 A Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt
Maculinea arion (Modráčik čiernoskvrnný) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 245 B Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt

Maculinea arion (Modráčik čiernoskvrnný) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 245 C Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt

Maculinea arion (Modráčik čiernoskvrnný) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 245 D Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt

Maculinea arion (Modráčik čiernoskvrnný) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 245 E Národný park Nízke Tatry OPNP 2 0 pozorovaný, výskyt, NAPANT/169-001/2019 pozorovaný, výskyt
Ursus arctos (Medveď hnedý) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 477 1 Muránska planina OPNP 2 pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt

Ursus arctos (Medveď hnedý) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá
507 1.1 pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt

Salamandra salamandra (Salamandra škvrnitá) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá 149 B Národný park Nízke Tatry OPNP 2 pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt

Crocus vernus (Šafrán jarný) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá
451

A Muránska planina OPNP 2
pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt



Crocus vernus (Šafrán jarný) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá
453

1.1 Muránska planina OPNP 2
pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt

Crocus vernus (Šafrán jarný) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá
507

1.1
pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt

Crocus vernus (Šafrán jarný) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá
507

1.2
pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt

Ursus arctos (Medveď hnedý) Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá
475

A Muránska planina OPNP 2
pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt

Canis lupus (Vlk dravý) Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 487 A pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt
Canis lupus (Vlk dravý) Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 488 A pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt
Canis lupus (Vlk dravý) Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 493 pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt
Ursus arctos (Medveď hnedý) Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 376 pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt
Ursus arctos (Medveď hnedý) Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 377 pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt
Lynx lynx (Rys ostrovid) Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 474 pozorovaný, výskyt, PZ Diel/2018 pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt
Myotis myotis (Netopier veľký) Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Kokava n/R 376 pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt
Salamandra salamandra (Salamandra škvrnitá) Urbárske pozemkové spoločenstvo Cínobaňa 1666 pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt
Salamandra salamandra (Salamandra škvrnitá) Urbárske pozemkové spoločenstvo Cínobaňa 1667 A pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt
Salamandra salamandra (Salamandra škvrnitá) Urbárske pozemkové spoločenstvo Cínobaňa 1667 C pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt
Boletus regius (Hríb kráľovský) Urbárska a lesná spoločnosť, PS Rovňany 785 A pozorovaný, výskyt, PS Rovňany/2018 pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt
Boletus regius (Hríb kráľovský) Urbárska a lesná spoločnosť, PS Rovňany 785 B pozorovaný, výskyt, PS Rovňany/2018 pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt
Amanita caesarea (Muchotrávka cisárska) Urbárska a lesná spoločnosť, PS Rovňany 785 A pozorovaný, výskyt, PS Rovňany/2018 pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt
Amanita caesarea (Muchotrávka cisárska) Urbárska a lesná spoločnosť, PS Rovňany 785 B pozorovaný, výskyt, PS Rovňany/2018 pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt
Felis silvestris (Mačka divá) Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka, pozemkové spoločenstvo 1149 D pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt

Salamandra salamandra (Salamandra škvrnitá) Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka, pozemkové spoločenstvo 1152 1 pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt
Taxus baccata (Tis obyčajný) Lesná a pasienková spoločnosť Vápenná, PS 1241 2.1 pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt
Lycopodium clavatum (Plavúň vidlačka) Lesná urbárska pozemková spoločnosť  Látky 387 2 pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt
Ursus arctos (Medveď hnedý) Lesná urbárska pozemková spoločnosť  Látky 385 pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt
Ursus arctos (Medveď hnedý) JASE, LC Očová 275 A 1.1 pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt
Neottia nidus-avis (Hniezdovka hlístová) Briežky lesná a pasienková spoločnosť Kalinovo 423 A pozorovaný, výskyt, dohľadový audit SGS/2018 pozorovaný, výskyt pozorovaný, výskyt



* cieľom tohto monitoringu je porovnať plochu prirodzenej a umelej obnovy, zistiť či plocha prirodzeného zmladenia v priebehu rokov rastie alebo klesá
*plocha prirodzeného zmladenia a zalesňovania sa uvádza v hektároch 
*v roku sa v rámci monitorovacieho atribútu eviduje podiel plochy prirodzeného zmladenia-PZM, podiel plochy zalesňovania-ZAL

Obnova lesa

Názov Člen PZM ZAL PZM ZAL PZM ZAL PZM ZAL
Obnova lesa Urbárske pozemkové spoločenstvo Cinobaňa 1,78 0 8,1 0 2 0
Obnova lesa Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá       1,6 3,45 7,07 3,92 0,84 0
Obnova lesa Lesná spoločnosť Briežky 0 0 0,28 0 0,98 0
Obnova lesa Lesná spoločnosť Skalica, pozemkové spoločenstvo 2,02 0,9 3,98 0 4,77 0,9
Obnova lesa Združenie vlastníkov lesa TAKOLLES, pozemkové spoločenstvo 0 0 1,1 0 0,6 0
Obnova lesa Urbárska spoločnosť Stožok, pozemkové spoločenstvo 0,7 0 0 0,25 0,33 0
Obnova lesa Združenie lesných pozemkov Veľká Chocholná 0 0 0,19 0 0,2 0
Obnova lesa Lesná urbárska pozemková spoločnosť Látky - Bykovo, p.s. 0 0 0 0 0 0
Obnova lesa Urbárska a lesné spoločnosti Rovňany, pozemkové spoločenstvo 0 0 0 0 0 0
Obnova lesa Urbárska a pasienková spoločnosť, p.s. Kokava nad Rimavicou        0 7,15 2,8 2,21 4,65 2,29
Obnova lesa Urbárska spoločnosť v Ostrej Lúke pozemkové spoločenstvo 1,75 0 0 0 0 0
Obnova lesa Lesná a pasienková spoločnosť Vápená pozemkové spoločenstvo 0,65 0 0 0 0 0
Obnova lesa JASE, s. r. o., LC Málinec 0 0 0 0 0 0
Obnova lesa JASE, s. r. o., LC Očová 0 0 0 0 0 0

8,5 11,5 23,52 6,38 14,37 3,19

Monitorovací atribút

2021

PZM  ZAL

Monitorovací atribút

2020

PZM > ZAL

Monitorovací atribút Monitorovací atribút

2018 2019

PZM < ZAL PZM > ZAL


