Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Čenkov

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR)


Charakter predkladaného materiálu

Materiál nelegislatívnej povahy
 Materiál legislatívnej povahy



Transpozícia práva EÚ

Začiatok: 12.7.2017
Ukončenie: 19.7.2017
Začiatok: 03.08.2017
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Ukončenie: 11.08.2017
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády august 2020

Termín začiatku a ukončenia PPK

SR*

2. Definícia problému
Nedostatočné plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z čl. 4 ods. 4 smernice Rady 92/43/EHS z 21.
mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín v platnom znení pokiaľ ide
vyhlasovanie lokalít zapísaných v zozname lokalít európskeho významu. Dôvodom vyhlásenia navrhovaného
chráneného areálu (CHA) Čenkov je aj formálna výzva Európskej komisie k porušeniu č. 2019/2141, ktorá sa týka
nedostatočného vyhlasovania lokalít európskeho významu a schvaľovania programov starostlivosti.

3. Ciele a výsledný stav
Zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany navrhovaného CHA Čenkov a zároveň zabezpečenie plnenia
medzinárodných záväzkov ochrany európskej sústavy chránených území Natura 2000.

4. Dotknuté subjekty
Vlastníci, správcovia a nájomcovia dotknutých pozemkov, obce, záujmové združenia, dotknuté orgány štátnej
správy, vrátane dotknutých organizácií v ich zriaďovacej pôsobnosti, verejnosť.

5. Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Alternatívne riešenie sa týka celkovo vyhlásenia/nevyhlásenia CHA Čenkov.
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Dôvodom vyhlásenia CHA Čenkov je splnenie požiadavky vyplývajúcej z článku 4 ods. 4 smernice o biotopoch,
podľa ktorého členské štáty určia lokality uvedené v národnom zozname lokalít európskeho významu ako osobitné
chránené územia a stanovia priority v oblasti ochrany a potrebné opatrenia, najneskôr do šiestich rokov. V prípade
nevyhlásenia CHA Čenkov nebude splnená požiadavka na vyhlásenie a na stanovenie cieľov ochrany a opatrení
na ich dosiahnutie.

6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**



Áno

 Nie

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné

9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy



Vplyvy na podnikateľské prostredie
z toho vplyvy na MSP
Sociálne vplyvy





Vplyvy na životné prostredie
Vplyvy na informatizáciu
Vplyvy na služby pre občana z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
vplyvy na procesy služieb vo verejnej
správe
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo
a rodinu.

Pozitívne
Áno




Pozitívne



Pozitívne






Pozitívne
Pozitívne



Pozitívne



Žiadne
Žiadne





Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne





Žiadne

 Negatívne

Nie
Žiadne








Čiastočne





Negatívne

Žiadne
Žiadne

Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne

Negatívne
Negatívne

10. Poznámky
Predkladaným návrhom nariadenia vlády sa vyhlásia za chránené územie dve lokality európskeho významu, ktoré
sú súčasťou európskej sústavy chránených území. Lokalita SKUEV0067 Čenkov bola zaradená do národného
zoznamu území európskeho významu výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/20045.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu. Lokalita SKUEV2067
Čenkov bola do národného zoznamu zaradená opatrením 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, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu.
Na základe poznania súčasného stavu biotopov v CHA Čenkov je potrebné vykonať cielené asanačné a
rekonštrukčné manažmentové zásahy zamerané na elimináciu inváznych druhov rastlín a rekonštrukciu
prirodzenej pôvodnej vegetácie. Patrí medzi ne pajaseň žliazkatý, ktorý je v niektorých porastoch (napr. 505 2,
506 3) v CHA Čenkov uvedený ako porastotvorná drevina a v programoch starostlivosti o lesy je pri niektorých
porastoch plánovaná aj prebierka tohto druhu. Pri odstraňovaní je potrebné dodržiavať podmienky a spôsob
odstraňovania tohto druhu.
V čase prípravy projektu ochrany pre CHA Čenkov a v priebehu prerokovania zámeru vyhlásiť CHA Čenkov na
okresnom úrade nebol v platnosti zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia
inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 150/2019 Z. z.“),
podľa ktorého je vlastník, správca alebo užívateľ pozemku povinný odstraňovať zo svojho pozemku invázne
nepôvodné druhy (IAS) uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie a starať sa o pozemok
tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu. Ak ide o výskyt IAS na lesných pozemkoch, za ich odstraňovanie je zodpovedný
obhospodarovateľ lesa pri činnostiach vykonávaných v rámci bežného hospodárenia v lesoch a pri činnostiach
vykonávaných v rámci plnenia opatrení určených akčným plánom podľa § 6 zákona č. 150/2019 Z. z., za
spracovanie ktorých je zodpovedné MŽP SR. Na plnenie opatrení určených akčným plánom možno poskytnúť
finančné prostriedky v súlade s osobitným predpisom a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi.
Opatrenia určené akčným plánom vo vzťahu k IAS, ktoré sa majú uplatňovať na lesných pozemkoch, sa navrhujú
a vykonávajú v rozsahu, v akom možno zabezpečiť ich financovanie podľa § 6 ods. 4 prvej vety zákona č.
150/2019 Z. z. Týmto sa zabezpečí eliminácia IAS nielen v rámci CHA Čenkov, ale aj v širšom okolí.
Pre úplnosť tiež uvádzame, že Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) v súčinnosti so správcom
pozemkov od roku 2009 v rámci viacerých projektov z Operačného programu Kvalita životného prostredia aj
LIFE zabezpečovala odstraňovanie inváznych druhov drevín z lesných porastov aj napriek tomu, že táto povinnosť
vyplývala vlastníkovi, správcovi už v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov.

11. Kontakt na spracovateľa
Ing. Janka Guzmová, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, e-mail: janka.guzmova@enviro.gov.sk

12. Zdroje
Doložka vplyvov bola vypracovaná v spolupráci so ŠOP SR (marta.mutnanova@sopsr.sk).

13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K vplyvom na podnikateľské prostredie
Komisia odporúča vyžiadať si stanovisko príslušného banského úradu, resp. doplniť v predkladacej správe
konštatáciu, či nedochádza v riešenom území ku konfliktu záujmov v zmysle zákona č. 51/1988 Zb. o banskej
činnosti... a v zmysle zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva v znení neskorších
predpisov. Pokiaľ bude doložené, že nedochádza k prekryvom území a záujmov ochrany, Komisia neuplatňuje k
predloženým materiálom pripomienky, ak by dochádzalo k stretom v území je potrebné vyznačiť vplyvy na PP a
popísať ich v Analýze vplyvov.
Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
súhlasné stanovisko s návrhom na dopracovanie
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa
pripomienok vznesených v stanovisku.
Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu a uvedie stanovisko Komisie do doložky
vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok.
Vyhodnotenie pripomienok: MŽP SR akceptovalo pripomienku tak, že do časti „A. Všeobecná časť“ dôvodovej
správy bol doplnený text:
„Územie navrhovaného CHA Čenkov sa neprekrýva s územiami, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 51/1988 Zb.
o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a zákon č. 44/1988 Zb.
o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.“.

