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PASPORT OPATRENIA  - Zasiakavacie pásy Šarišské Čierne 

 

Registračné číslo opatrenia SC-860506- C.1.1.-1 

Mapový list  28-31-01 

Kataster obce Obec  

Šarišské Čierne 

Lokálny názov miesta  Mostok 

 

 

Parcelné číslo / čísla E-KN: 2437-77 C-KN: 495 

 

LPIS: 1902/1 

Súradnice GPS N: po transformácii E: po transformácii V: 430,82 m n.m. 

Súradnice *naprJSTK X: 1169768.7425 - 

      -1169777.962 

Y: 251785.7602- 

     -251592.398 

 

Meno a priezvisko geodeta Ing. Juraj Jech Číslo autorizačného 

oprávnenia 
     970 

Vlastník parcely  

Podľa LV E-KN 

Správca 

Nájomca 

Užívateľ parcely 

 

 

Poľnohospodárske družstvo Šarišské Čierne 

Súčasný stav využívania 

parcely 

 

 

Popis lokality  
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Foto súčasného stavu  

 
 

 
 

Environmentálne rizika 

na lokalite  - popis 
 

Na lokalite neboli identifikované žiadne environmentálne riziká.  

Typ opatrenia 

 

Pásové retenčné a zasakovacie prielohy  

Návrh opatrenia podľa 

katalógu opatrení  

 

C.1.3. PÁSOVÉ RETENČNÉ A ZASAKOVACIE PRIELOHY 

Cieľ navrhovaného 

opatrenia 

Opatrenie je vhodné ako líniová úprava občasne a časovo neviazaného 

využívania poľných ciest aj okrajov užívaných poľnohospodárskych 

plôch. Dôležitým je existujúci pozdĺžny sklon, ktorý by vo väzbe na 

odkryté podložie toto neerodoval a zabezpečil by v prvej fáze retenciu a 

následne postupné vsakovanie zadržanej vody. V obdobiach sucha by 

saturované zvodnené podložie postupne uvoľňovalo vlahu pre nižšie 

plochy, a zároveň umožňovalo aj občasný prejazd v „pobrežných“ líniách 

bez narušenia geometrie priečneho profilu. Podľa príp. premenlivej šírky 

danej parcely je možné lokálne rozšírenie na protieróznu medzu. 

Ekosystémová hodnota   
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Umiestnenie opatrenia na parcele 

 

 
Lokalizácia opatrenia 

 
 
 

Fotodokumentácia zrealizovaného opatrenia 

 

   
Vyjadrenie súhlasu 

Vlastníka 

Správcu 

Užívateľa 

 

Vlastník pozemku vyjadril písomný súhlas na realizáciu 

opatrenia potvrdením v dohode č. 2/2014 

Užívateľ Poľnohospodárske družstvo Šarišské Čierne: dňa 29.12.2014 

bol prerokovaný návrh s predsedom Andrejom Buvaličom, ktorý 

nevzniesol žiadne pripomienky alebo požiadavky a súhlasil 

s realizáciou opatrenia. Z rokovania bola spracovaná dohoda, ktorá je 

uložená v dokumentácii projektu.   

 

Návrh monitoringu Lokalita sa bude fyzicky monitorovať 1x za 2 roky. Z reambulácie 

lokality sa urobí záznam a fotodokumentácia, ktorá sa priloží k 

pasportu.  

Ďalšie relevantné údaje - -  

 

 

 

Dátum spracovania pasportu 23.4.2015  

Miesto Obec  Šarišské  Čierne  

Autor pasportu Projektový tím  
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