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ID Názov Pov EUCD_VU Rieka rkm EUCD_LO SKCD_LO U_1 U_2 U_3 h (m) Ryb Rok I_O D_O Realizátor Poznámka 

stupeň P SKP0019 Mlynica 0,24 F 1 N 2011 N4 P SVP, š.p.

stupeň P SKP0019 Mlynica 0,74 F 1,2 N 2011 N4 P SVP, š.p.

pevná hať P SKP0019 Mlynica 0,95 F 0,8 N 2011 N4 P SVP, š.p. bývalé VOE

dvojstupeň P SKP0019 Mlynica 9,5 F 1,8 N 2011 N4 P SVP, š.p.

provizórne hradenie P SKP0019 Mlynica 9,7 W 0,6 N 2011 N4 P SVP, š.p. odber vody pre MVN Štrba

stupeň P SKP0019 Mlynica 9,8 F 0,8 N 2011 N4 P SVP, š.p.

stupeň P SKP0019 Mlynica 10,71 F 0,8 N 2011 N4 P SVP, š.p.

P SKP0055 Vrbovsky P. 2011 N4 SVP, š.p. HMWB bez opatrení

Vysvetlivky

Užívanie č. 1, č. 2, š. 3 F protipovodňová ochrana ID pomocné poradové číslo

H hydroenergetika Názov názov prekážky

I iné Pov povodie, v ktorom sa prekážka nachádza

N lodná doprava EUCD_VU európsky kód vodného útvaru, na ktorom sa prekážka nachádza

R rekreácia Rieka názov vodného útvaru, na ktorom sa prekážka nachádza

Rb ryby rkm riečny kilometer, v ktorom sa prekážka nachádza

W zásobovanie vodou a iné odbery EUCD_LO európsky kód prekážky

nie bez užívania SKCD_LO slovenský kód prekážky

8 neaplikovateľné Prio priorita realizácie opatrení (čím vyššie číslo, tým vyššia priorita; U - potrebné doriešiť)

E kontrola erózie U_1 účel č. 1, na ktorý slúži prekážka

O iné užívanie U_2 účel č. 2, na ktorý slúži prekážka

U neznámy / k roku 2009 bez informácie U_3 účel č. 3, na ktorý slúži prekážka

Funkčný rybovod Y na prekážke existuje funčný rybovod alebo je prekážka priechodná iným spôsobom h (m) výška priečnej stavby (m)

N na prekážke neexistuje funčný rybovod alebo je prekážka nepriechodná
Ryb

U neznámy / k roku 2009 bez informácie Rok rok, v ktorom bolo vykonané hodnotenie

Druh opatrenia B zabezpečenie priechodnosti rybovodom alebo biokoridorom I_O obdobie implementácie opatrenia

MP zabezpečenie priechodnosti manipuláciou D_O druh realizovaného opatrenia

P zabezpečenie priechodnosti prebudovaním na priechodné sklzy alebo rampy Realizátor zodpovedný realizátor opatrenia

R odstránenie prekážky Poznámka vysvetľujúca poznámka

O iné

MO monitoring

Z realizácia opatrenia je v kompetencii susednej krajiny

nie opatrenie sa nebude realizovať vzhľadom na dopad na širšie životné prostredie

U neznámy / k roku 2015 bez informácie

8 neaplikovateľné / prekážka je priechodná

Implementácia opatrenia Y implementované do roku 2021

Y15

N4 výnimka N4.4 - posun realizácie do ďalších plánovacích cyklov

nie opatrenie sa nebude realizovať vzhľadom na dopad na širšie životné prostredie

indikácia, či na prekážke existuje funčný rybovod alebo či je prekážka priechodná iným spôsobom

predpoklad realizácie v roku 2015 v závislosti od termínu vyhlásenia výzvy na 

realizáciu týchto opatrení z OPKŽP 2014 - 2020 a v závislosti od priebehu procesu 

verejného obstarávania
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ID Názov Pov EUCD_VU Rieka rkm EUCD_LO SKCD_LO U_1 U_2 U_3 h (m) Ryb Rok I_O D_O Realizátor Poznámka 

8 neaplikovateľné / prekážka je priechodná

Povodie M čiastkové povodie Moravy S čiastkové povodie Slanej

D čiastkové povodie Dunaja A čiastkové povodie Bodvy

V čiastkové povodie Váhu H čiastkové povodie Hornádu

R čiastkové povodie Hrona B čiastkové povodie Bodrogu

I čiastkové povodie Ipľa P čiastkové povodie Dunajca a Popradu


