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STANOVISKO
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál
Čenkov

I.
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál
Čenkov na rokovanie vlády Slovenskej republiky predkladá Ján Budaj, minister životného
prostredia Slovenskej republiky ako iniciatívny materiál.
Dôvodom vyhlásenia navrhovaného chráneného areálu Čenkov je aj formálna výzva
Európskej komisie k porušeniu č. 2019/2141, ktorá sa týka nedostatočného vyhlasovania
lokalít európskeho významu a schvaľovania programov starostlivosti.

II.
Dôvodom vyhlásenia navrhovaného chráneného areálu Čenkov je aj formálna výzva
Európskej komisie k porušeniu č. 2019/2141, ktorá sa týka nedostatočného vyhlasovania
lokalít európskeho významu a schvaľovania programov starostlivosti.
Predkladaným návrhom nariadenia vlády sa za chránené územie vyhlásia 2 územia
európskeho významu. Prvým územím je SKUEV0067 Čenkov, ktoré bolo zaradené do
národného zoznamu území európskeho významu schváleného v roku 2004 vládou Slovenskej
republiky a v roku 2008 Európskou komisiou.
Druhým územím je SKUEV2067 Čenkov, ktoré bolo zaradené do národného zoznamu
území európskeho významu schváleného v roku 2007 vládou Slovenskej republiky a v roku
2018 Európskou komisiou. Lokalita je súčasťou opatrenia Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1,
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ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu ako aj vykonávacieho
rozhodnutia Komisie (EÚ) 2019/16.
Účelom vyhlásenia CHA Čenkov je zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany
CHA Čenkov, ktorým sú 4 prioritné biotopy európskeho významu, biotopy 2 druhov rastlín
európskeho významu, biotopy 6 druhov rastlín národného významu a biotopy 4 druhov
živočíchov európskeho významu. Hlavný cieľ ochrany je stanovený v projekte ochrany
spracovanom ako podklad na vyhlásenie CHA Čenkov a je rozpracovaný v programe
starostlivosti. Program starostlivosti o CHA Čenkov je zverejnený na webovom sídle Štátnej
ochrany prírody Slovenskej republiky na adrese http://www.sopsr.sk/pochacenkov/
spoločne s projektom ochrany.
Návrh nariadenia vlády nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového
konania.
Dňa 26. júla 2019 bolo listom Európskej komisie SG–Greffe (2019) D/11307 doručené
formálne oznámenie C(2019) 4705 final v súlade s článkom 258 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie v konaní o porušení zmlúv č. 2019/2141 týkajúce sa nesplnenia povinnosti
vyplývajúcej z článku 4 ods. 4 a článku 6 ods. 1 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o
ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992;
Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2). Predložený návrh reflektuje na uvedené
formálne oznámenie, avšak okrem samotného vyhlásenia územia za chránený areál je
potrebné podľa Európskej komisie ešte schváliť projekt ochrany chráneného územia
a program starostlivosti o chránené územie, v ktorých majú byť vymedzené podrobné ciele
ochrany špecifické pre dotknutú lokalitu, a rovnako aj ochranné opatrenia zodpovedajúce
požiadavkám smernice 92/43/EHS v platnom znení.
Predkladaný materiál je podľa predkladateľa bez vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a
rodinu, podnikateľské prostredie, informatizáciu spoločnosti, služby verejnej správy pre
občana a bez sociálnych vplyvov. Podľa predkladateľa návrh bude mať pozitívny vplyv na
životné prostredie.
Návrh nariadenia vlády je podľa predkladateľa v súlade s Ústavou Slovenskej republiky,
ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými
zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Návrh nariadenia vlády bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania
a na rokovanie vlády Slovenskej republiky sa predkladá bez rozporov.

III.
Legislatívna rada
vlády Slovenskej republiky prerokovala predmetný návrh
nariadenia vlády na svojom zasadnutí 11. februára 2020 a odporučila návrh nariadenia vlády
schváliť podľa jej pripomienok a odporúčaní a na rokovanie vlády predložiť jeho nové znenie.

IV.
Sekcia vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky konštatuje, že v novom znení
predloženého návrhu nariadenia vlády sú pripomienky a odporúčania (10 pripomienok)

legislatívnej rady zapracované, a preto odporúča vláde Slovenskej republiky návrh nariadenia
vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Čenkov schváliť , avšak ešte
s touto legislatívno-technickou pripomienkou:
K§4
Navrhovaný dátum účinnosti je potrebné posunúť na 15. september 2020.
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