Čiastka 2/2012

Vestník vlády SR

Strana

3

OZNÁMENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS-OVVS3-2012/011958
z 2. mája 2012 o územných zmenách v obciach k 31. decembru 2011

Zmeny územia obcí vykonané po vzájomnej dohode obcí obvodnými úradmi v sídle kraja podľa
§ 2 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
1.

Obvodný úrad Prešov, odbor všeobecnej vnútornej správy, rozhodnutím číslo 1/2011/02051 z 30.
júna 2011 na základe dohody obce Mlynčeky, okres Kežmarok a mesta Vysoké Tatry, okres
Poprad, odčlenil z územia obce Mlynčeky plochu o výmere 195 337 m2 a pričlenil ju k územiu
mesta Vysoké Tatry. Zároveň z územia mesta Vysoké Tatry (katastrálne územie Tatranská
Lomnica) odčlenil plochu o výmere 195 228 m2 a pričlenil ju k územiu obce Mlynčeky.

2.

Obvodný úrad Prešov, odbor všeobecnej vnútornej správy, rozhodnutím číslo 1/2011/07266 z 12.
septembra 2011 na základe dohody obcí Fintice, okres Prešov a Kapušany, okres Prešov, odčlenil
z územia obce Fintice (katastrálne územie Fintice) plochu o výmere 172 794 m2 a pričlenil ju
k územiu obce Kapušany. Zároveň z územia obce Kapušany (katastrálne územie Kapušany)
odčlenil plochu o výmere 172 794 m2 a pričlenil ju k územiu obce Fintice. Po vykonaní územnej
zmeny sa výmery území obcí Fintice a Kapušany nemenia.

3.

Obvodný úrad Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy, rozhodnutím číslo A/2011/06248
zo 16. septembra 2011 na základe dohody obcí Stretava, okres Michalovce a Pavlovce nad Uhom,
okres Michalovce, odčlenil z územia obce Pavlovce nad Uhom plochu o výmere 1 220 702 m2
a pričlenil ju k územiu obce Stretava. Po vykonaní územnej zmeny je výmera územia obce
Stretava 8 968 203 m2 a územia obce Pavlovce nad Uhom je 32 199 682 m2.

4.

Obvodný úrad Prešov, odbor všeobecnej vnútornej správy, rozhodnutím číslo 1/2011/07468 z 22.
septembra 2011 na základe dohody obcí Bzenov, okres Prešov a Radatice, okres Prešov, odčlenil
z územia obce Bzenov plochu o výmere 49 199 m2 a pričlenil ju k územiu obce Radatice. Zároveň
z územia obce Radatice odčlenil plochu o výmere 49 199 m2 a pričlenil ju k územiu obce Bzenov.
Po vykonaní územnej zmeny sa výmery území obcí Bzenov a Radatice nemenia.

Ing. Jozef Šimko, v. r.
generálny riaditeľ
sekcie verejnej správy
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

OZNÁMENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o udelení a zániku oprávnení
na vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi

Rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Prezídia Hasičského a záchranného zboru
podľa § 17 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
zanikli oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi týmto právnickým
osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a boli vydané oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy na
úseku ochrany pred požiarmi týmto právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:
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oprávnenia vydané 27. júna 2011 platia do 27. júna 2014
Oprávnenie č. 3/2011
SAFIRS, s. r. o.
E. Bohúňa 2067/12
034 01 Ružomberok
- základná príprava členov hasičských jednotiek
Oprávnenie č. 4/2011
GAJOS, s. r. o.
M. Pišúta 4022
031 01 Liptovský Mikuláš
- základná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany
- ďalšia odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany
- základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
- ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Oprávnenie č. 5/2011
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen
- základná príprava členov hasičských jednotiek
oprávnenia vydané 7. februára 2012 platia do 7. februára 2015
Oprávnenie č. 1/2012
SAFIRS, s. r. o.
E. Bohúňa 2067/12
034 01 Ružomberok
- špecializovaná príprava veliteľov závodných hasičských
zborov a veliteľov obecných (mestských) hasičských zborov
Oprávnenie č. 2/2012
EDUCO-CONSULT, s. r. o.
Vysokoškolákov 4
010 08 Žilina
- základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
- ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Oprávnenie č. 3/2012
SAFIRS, s. r. o.
E. Bohúňa 2067/12
034 01 Ružomberok
- základná príprava zamestnancov hasičských jednotiek
Oprávnenie č. 4/2012
VaV Akademy, s. r. o.
Masarykova 10
080 01 Prešov
- základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
- ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Oprávnenie č. 5/2012
PROFIS, s. r. o.
Jána Palárika 16
908 51 Holíč
- základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
- ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
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Oprávnenie č. 6/2012
Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Jiráskova 29
974 01 Banská Bystrica
- základná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany
- ďalšia odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany
- základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
- ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Oprávnenie č. 7/2012
UNIŠKO BB s. r. o.
Zvolenská cesta 18
974 01 Banská Bystrica
- základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
- ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Oprávnenie č. 8/2012
JF, spol. s. r. o.
Záhradná 4
962 12 Detva
- základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
- ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
- odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce

oprávnenia vydané 20. júna 2008 zanikli 20. júna 2011
Oprávnenie č. 112
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen
- základná príprava členov hasičských jednotiek
Oprávnenie č. 113
SAFIRS, s. r. o.
E. Bohúňa 2067/12
034 01 Ružomberok
- základná príprava členov hasičských jednotiek
Oprávnenie č. 114
PROFIS, s. r. o.
Jána Palárika 16
908 51 Holíč
- základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
- ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
oprávnenia vydané 17. októbra 2008 zanikli 17. októbra 2011
Oprávnenie č. 115
FINEST PLUS, s. r. o.
Kutuzovova 17
831 03 Bratislava
- základná príprava členov hasičských jednotiek – závodných
hasičských zborov a obecných hasičských zborov
- základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
- ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
- odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce
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Oprávnenie č. 116
SAFIRS, s. r. o.
E. Bohúňa 2076/12
034 01 Ružomberok
- základná príprava zamestnancov hasičských jednotiek
Oprávnenie č. 117
JUMA Trenčín, s. r. o.
Pred poľom 1652
911 01 Trenčín
- základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
- ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
- odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce
Oprávnenie č. 118
EDUCO-CONSULT, s. r. o. Žilina
Vysokoškolákov 4
010 08 Žilina
- základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
- ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Oprávnenie č. 119
UNIŠKO BB, s. r. o.
Zvolenská cesta 18
974 01 Banská Bystrica
- základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
- ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
- odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce
Oprávnenie č. 120
BOZPO, s. r. o.
Nadjazdová 4
971 01 Prievidza
- základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
- ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
- odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce
oprávnenia vydané 15. januára 2009 zanikli 15. januára 2012
Oprávnenie č. 121
JF, spol. s. r. o.
Záhradná 4, P. O. BOX 35
962 12 Detva
- základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
- ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
- odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce
Oprávnenie č. 122
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta špeciálneho inžinierstva, Ul. 1. mája 32
010 26 Žilina
- základná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany
- ďalšia odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany
- základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
- ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
- odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce
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Oprávnenie č. 123
Jaroslav Kačmár - HasPO
Lúčná 819/15
093 01 Vranov nad Topľou
- základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
- ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
- odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obcí
- základná odborná príprava členov hasičských jednotiek
- špecializovaná odborná príprava veliteľov obecných hasičských
zborov a závodných hasičských zborov

plk. Ing. Pavol Mikulášek, v. r.
prezident
Hasičského a záchranného zboru
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 1/2012 z 3. apríla 2012,
ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Smrekovica a jej ochranné pásmo

Krajský úrad životného prostredia v Žiline podľa § 17 ods.3 a § 22 ods.1 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“) a § 7 ods. 2 zákona č. 525/2003
Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje
v znení zákona č. 205/2004 Z. z. ustanovuje:
§1
Prírodná rezervácia Smrekovica a jej ochranné pásmo
(1) Vyhlasuje sa prírodná rezervácia Smrekovica ( ďalej len „prírodná rezervácia“) a jej ochranné
pásmo.
(2) Prírodná rezervácia sa nachádza v okrese Ružomberok, v katastrálnom území Ružomberok
na parcele č. 14 996 časť a v katastrálnom území Liptovská Osada na parcelách č. 2320 časť, 2321, 2322 časť,
2323, 2324, 2325, 2326 časť a 2331 časť podľa katastrálnej mapy v mierke 1 : 10 000 so stavom k 13. máju
2010.
(3) Ochranné pásmo prírodnej rezervácie sa nachádza v okrese Ružomberok, v katastrálnom území
Ružomberok na parcele č. 14 996 časť podľa katastrálnej mapy v mierke 1 : 10 000 so stavom k 13. máju 2010.
(4) Prírodná rezervácia má výmeru 234,75 ha a jej ochranné pásmo 59,64 ha.
(5)
Prírodná rezervácia a jej ochranne pásmo sú v teréne vymedzené podľa lesníckej porastovej
mapy v mierke 1 : 10 000, ktorá je súčasťou lesného hospodárskeho plánu na lesnom hospodárskom celku Biely
potok a lesnom hospodárskom celku Rakytov so stavom k 1.januáru 2008 a podľa katastrálnej mapy
v mierke 1 : 10 000 so stavom k 13. máju 2010.
§2
Predmet ochrany a stupeň ochrany prírodnej rezervácie a jej ochranného pásma
(1)
Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie a jej ochranného pásma je zabezpečenie ochrany
ekosystému prirodzených smrekových lesov s biotopmi európskeho významu Smrekové lesy čučoriedkové
(9410) a Smrekové lesy vysokobylinné ( 9410) ) so zachovalou štruktúrou pralesovitého charakteru
a prirodzených procesov v nich prebiehajúcich.
(2) V prírodnej rezervácii platí piaty stupeň ochrany podľa § 16 zákona.
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(3) V ochrannom pásme prírodnej rezervácie platí štvrtý stupeň ochrany podľa § 15 zákona.
§3
Podrobnosti o podmienkach ochrany prírodnej rezervácie a jej ochranného pásma
Zákaz chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha podľa § 16 ods.1 písm. g) zákona sa nevzťahuje na
činnosti vykonávané na území prírodnej rezervácie v rámci poľovníckeho hospodárenia v súlade s osobitným
predpisom 1.
§4
Vyznačenie a označenie prírodnej rezervácie a jej ochranného pásma
(1) Hranice prírodnej rezervácie a jej ochranného pásma sa vyznačia v katastri nehnuteľností. Mapy
so zakreslenými hranicami prírodnej rezervácie a jej ochranného pásma sú spolu s touto vyhláškou a ostatnou
dokumentáciou uložené a možno do nich nahliadnuť v štátnom zozname osobitne chránených častí prírody
a krajiny, na Krajskom úrade životného prostredia v Žiline, na Obvodnom úrade životného prostredia
v Ružomberku, na Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky, Regionálnom centre ochrany prírody
v Banskej Bystrici, Správe Národného parku Veľká Fatra, na Mestskom úrade v Ružomberku a na Obecnom
úrade
v Liptovskej Osade.
(2) Označenie prírodnej rezervácie a jej ochranného pásma v teréne zabezpečí Štátna ochrana prírody
Slovenskej republiky, Regionálne centrum ochrany prírody v Banskej Bystrici, Správa Národného parku Veľká
Fatra do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
§5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15.mája 2012.

Ing. Angelika Letková, v. r.
prednostka
Krajského úradu životného prostredia v Žiline

VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 2/2012 z 30. apríla 2012
ktorou sa vyhlasuje chránený areál Demänovská slatina a jeho ochranné pásmo
Krajský úrad životného prostredia v Žiline podľa § 17 ods. 3 a § 21 ods. 1 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 7 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z.
z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 205/2004 Z. z. ustanovuje:
§1
Chránený areál Demänovská slatina a jeho ochranné pásmo
(1) Vyhlasuje sa chránený areál Demänovská slatina (ďalej len „chránený areál“) a jeho ochranné
pásmo.
(2) Chránený areál sa nachádza v okrese Liptovský Mikuláš v katastrálnom území Demänová na
parcelách č. 631/2-časť a 779-časť podľa katastrálnej mapy v mierke 1 : 2 500 so stavom k 5. decembru 2006.
(3) Ochranné pásmo chráneného areálu sa nachádza v okrese Liptovský Mikuláš v katastrálnom
území Demänová na parcelách č. 631/2-časť a 779-časť podľa katastrálnej mapy v mierke 1 : 2 500 so stavom
k 5. decembru 2006.
1

Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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(4) Chránený areál má výmeru 1,6664 ha a jeho ochranné pásmo 5,4359 ha.
(5) Chránený areál a jeho ochranné pásmo sú v teréne vymedzené podľa katastrálnej mapy v mierke
1 : 2 500 so stavom k 5. decembru 2006.
§2
Predmet a stupeň ochrany chráneného areálu a jeho ochranného pásma
(1) Účelom vyhlásenia chráneného areálu a jeho ochranného pásma je zabezpečenie ochrany
biotopov európskeho významu: Slatiny s vysokým obsahom báz (7230) a Prirodzené distrofné stojaté vody
(3160), druhov európskeho významu a druhov národného významu.
(2) V chránenom areáli platí štvrtý stupeň ochrany podľa § 15 zákona.
(3) V ochrannom pásme chráneného areálu platí tretí stupeň ochrany podľa § 14 zákona.
§3
Vyznačenie a označenie chráneného areálu a jeho ochranného pásma
(1) Hranice chráneného areálu a jeho ochranného pásma sa vyznačia v katastri nehnuteľností. Mapy
zo zakreslenými hranicami chráneného areálu a jeho ochranného pásma sú spolu s touto vyhláškou a ostatnou
dokumentáciou uložené a možno do nich nahliadnuť v štátnom zozname osobitne chránených častí prírody
a krajiny, na Krajskom úrade životného prostredia v Žiline, Obvodnom úrade životného prostredia
v Liptovskom Mikuláši, Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky, Regionálnom centre ochrany prírody
v Banskej Bystrici, Správe Národného parku Nízke Tatry a na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši.
(2) Označenie chráneného areálu a jeho ochranného pásma v teréne zabezpečí Štátna ochrana
prírody Slovenskej republiky, Regionálne centrum ochrany prírody v Banskej Bystrici, Správa Národného
parku Nízke Tatry do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
§4
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2012.

Ing. Angelika Letková, v. r.
prednostka
Krajského úradu životného prostredia v Žiline

VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 2 /2012 zo 4.apríla 2012,
ktorou sa vyhlasuje chránený areál Sihoť
Krajský úrad životného prostredia v Bratislave podľa § 21 ods. 1 a 4 a § 30 ods. 5 zákona č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 7 ods. 2 zákona
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 205/2004 Z. z. ustanovuje:
§1
Chránený areál Sihoť
(1) Vyhlasuje sa chránený areál Sihoť (ďalej len „chránený areál“).
(2) Chránený areál sa nachádza v okrese Bratislava IV, v katastrálnom území Karlova Ves na
parcelách číslo 3076, 3077, 3078, 3080 časť, 3082 časť, 3083 časť, 3084, 3113, 3181 časť, 3190 časť, 3191,
3192/1, 3192/2, 3194, 3195/1, 3195/2, 3195/3, 3196, 3197, 3198/1, 3198/2, 3198/3, 3198/4, 3198/5, 3198/6,
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3199, 3200/3, 3200/4, 3200/5, 3201/4, 3201/5, 3201/6, 3201/7, 3202, 3203/1, 3203/2, 3203/3, 3203/4, 3203/7,
3203/8, 3203/9, 3203/10, 3203/23, 3203/24, 3203/25, 3203/26, 3203/27, 3203/28, 3203/29, 3203/30, 3203/31,
3203/32, 3203/33, 3203/34, 3203/35, 3203/36, 3203/37, 3203/38, 3203/39, 3203/40, 3203/41, 3203/42,
3203/43, 3203/47, 3203/48, 3203/49, 3203/50, 3203/51, 3203/52, 3203/53, 3203/54, 3203/55, 3203/56,
3203/57, 3203/58, 3203/60, 3203/62, 3203/63, 3204, 3205/1, 3205/6, 3206/1, 3206/2, 3207/1, 3207/2, 3208,
3209/1, 3209/2, 3209/3, 3210/1, 3210/2, 3210/8, 3210/9, 3210/10, 3210/11, 3210/12, 3210/13, 3210/14,
3211/1, 3211/9, 3211/10, 3211/11, 3211/12 časť, 3211/13 časť, 3211/14, 3211/15, 3211/16, 3211/17, 3211/18,
3211/19, 3211/20, 3211/21, 3211/22, 3211/23, 3212/1, 3212/4, 3212/5, 3212/6, 3212/7, 3212/8, 3213/1,
3213/2, 3215/1, 3215/2, 3215/3, 3216/1, 3216/2, 3216/3, 3217/3 časť, 3217/4, 3217/5, 3220, 3221, 3222, 3223,
3224, 3225, 3226/1, 3226/2, 3227, 3228, 3230, 3231/3, 3231/4, 3231/5, 3231/6, 3231/7, 3231/8, 3231/9,
3231/10, 3231/12, 3231/13, 3231/14, 3231/15, 3233, 3234/1, 3235, 3236, 3237, 3238/1, 3238/2, 3239/1,
3239/2, 3240, 3241, 3242, 3243/1, 3243/4, 3244/3, 3244/6, 3244/7, 3244/8, 3244/9, 3244/10, 3244/11, 3245,
3246, 3247/6, 3247/12, 3247/13, 3247/14, 3247/15, 3247/16, 3247/17, 3247/21, 3247/22, 3247/23, 3247/24,
3247/26, 3247/27, 3247/28, 3247/29, 3247/30, 3248, 3249/3, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3654, 3655, 3656
a 3657 a v katastrálnom území Devín na parcelách číslo 1743, 2090/4, 2090/5 a 2108 podľa katastrálnej mapy
Bratislava, mapové listy Kopčany č. 0-0, 1-0, 2-0, Stupava 0-9, 1-9, 2-9 v mierke 1 : 5 000 so stavom k 31.
decembru 2007.
(3) Ochranné pásmo chráneného areálu sa podľa § 17 ods. 3 zákona nevyhlasuje.
(4) Chránený areál má výmeru 234,91 ha.
(5) Chránený areál sa podľa povahy prírodných hodnôt člení na zóny C a D.
(6) Chránený areál a jeho zóny sú v teréne vymedzené podľa katastrálnej mapy Bratislava, mapové
listy Kopčany č. 0-0, 1-0, 2-0, Stupava 0-9, 1-9, 2-9 v mierke 1 : 5 000 so stavom k 31. decembru 2007.
§2
Predmet ochrany chráneného areálu
Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie ochrany biotopov európskeho významu:
Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy (91E0), Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy (91F0), Prirodzené
eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a ponorených cievnatých rastlín typu
Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150) a Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion
fluitantis a Callitricho-Batrachion (3260), druhov európskeho významu a druhov národného významu.
§3
Zóna C
(1) Časti územia chráneného areálu, ktoré tvoria najzachovalejšie poloprírodné lesné biotopy, sa
vyčleňujú do zóny C s tretím stupňom ochrany podľa § 14 zákona.
(2) Územie zóny C sa nachádza v katastrálnom území Karlova Ves na parcelách č. 3231/3, 3234/1,
3235, 3236, 3237, 3238/1, 3238/2, 3239/1, 3240, 3212/6 a 3215/3.
(3) Zóna C má výmeru 47,23 ha.
§4
Zóna D
(1) Časti územia chráneného areálu, ktoré tvoria pozmenené lesné biotopy spolu s vodnými biotopmi
ramena Dunaja a trávnatými spoločenstvami, sa vyčleňujú do zóny D s druhým stupňom ochrany podľa § 13
zákona.
(2) Územie zóny D sa nachádza v katastrálnom území Karlova Ves na parcelách č. 3076, 3077,
3078, 3080 časť, 3082 časť, 3083 časť, 3084, 3113, 3181 časť, 3190 časť, 3191, 3192/1, 3192/2, 3194, 3195/1,
3195/2, 3195/3, 3196, 3197, 3198/1, 3198/2, 3198/3, 3198/4, 3198/5, 3198/6, 3199, 3200/3, 3200/4, 3200/5,
3201/4, 3201/5, 3201/6, 3201/7, 3202, 3203/1, 3203/2, 3203/3, 3203/4, 3203/7, 3203/8, 3203/9, 3203/10,
3203/23, 3203/24, 3203/25, 3203/26, 3203/27, 3203/28, 3203/29, 3203/30, 3203/31, 3203/32, 3203/33,
3203/34, 3203/35, 3203/36, 3203/37, 3203/38, 3203/39, 3203/40, 3203/41, 3203/42, 3203/43, 3203/47,
3203/48, 3203/49, 3203/50, 3203/51, 3203/52, 3203/53, 3203/54, 3203/55, 3203/56, 3203/57, 3203/58,
3203/60, 3203/62, 3203/63, 3204, 3205/1, 3205/6, 3206/1, 3206/2, 3207/1, 3207/2, 3208, 3209/1, 3209/2,
3209/3, 3210/1, 3210/2, 3210/8, 3210/9, 3210/10, 3210/11, 3210/12, 3210/13, 3210/14, 3211/1, 3211/9,
3211/10, 3211/11, 3211/12 časť, 3211/13 časť, 3211/14, 3211/15, 3211/16, 3211/17, 3211/18, 3211/19,
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3211/20, 3211/21, 3211/22, 3211/23, 3212/1, 3212/4, 3212/5, 3212/7, 3212/8, 3213/1, 3213/2, 3215/1, 3215/2,
3216/1, 3216/2, 3216/3, 3217/3 časť, 3217/4, 3217/5, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226/1, 3226/2,
3227, 3228, 3230, 3231/4, 3231/5, 3231/6, 3231/7, 3231/8, 3231/9, 3231/10, 3231/12, 3231/13, 3231/14,
3231/15, 3233, 3239/2, 3241, 3242, 3243/1, 3243/4, 3244/3, 3244/6, 3244/7, 3244/8, 3244/9, 3244/10,
3244/11, 3245, 3246, 3247/6, 3247/12, 3247/13, 3247/14, 3247/15, 3247/16, 3247/17, 3247/21, 3247/22,
3247/23, 3247/24, 3247/26, 3247/27, 3247/28, 3247/29, 3247/30, 3248, 3249/3, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254,
3654, 3655, 3656 a 3657 a v katastrálnom území Devín na parcelách č. 1743, 2090/4, 2090/5 a 2108.
(3) Zóna D má výmeru 187,67 ha.
§5
Vyznačenie a označenie chráneného areálu a jeho zón
(1) Hranice chráneného areálu a jeho zón sa vyznačia v katastri nehnuteľností. Mapy so
zakreslenými hranicami chráneného areálu a jeho zón sú spolu s touto vyhláškou a ostatnou dokumentáciou
uložené a možno do nich nahliadnuť v štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny, na
Krajskom úrade životného prostredia v Bratislave, na Obvodnom úrade životného prostredia v Bratislave, na
Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky, Regionálnom centre ochrany prírody v Bratislave a na Miestnom
úrade mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Devín.
(2) Označenie chráneného areálu a jeho zón v teréne zabezpečí Štátna ochrana prírody Slovenskej
republiky, Regionálne centrum ochrany prírody v Bratislave do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia
účinnosti tejto vyhlášky.
§6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2012.

RNDr. Peter Flaškár, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia v Bratislave

VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 3/2012 zo 4. apríla 2012,
ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vanišovec
Krajský úrad životného prostredia v Bratislave podľa § 22 ods. 1 a 6 a § 30 ods. 5 zákona č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 7 ods. 2 zákona
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 205/2004 Z. z. ustanovuje:
§1
Prírodná rezervácia Vanišovec
(1) Vyhlasuje sa prírodná rezervácia Vanišovec (ďalej len „prírodná rezervácia“).
(2) Prírodná rezervácia sa nachádza v okrese Senica v katastrálnom území Šaštín na parcelách
č. 2083/1 – časť, 2083/23 – časť, 2083/24 – časť, 2083/38 – časť, 2084 – časť, 2085/3 – časť, 2085/5 – časť,
2086/2 – časť, 2086/3, 2086/4, 2086/5 – časť, 2086/9 – časť, 2095/1 – časť, 2095/3 – časť podľa katastrálnej
mapy v mierke 1 : 10 000 so stavom k 1. januáru 2011.
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(3) Ochranné pásmo prírodnej rezervácie sa nevyhlasuje. Podľa § 17 ods. 7 zákona je ním územie do
vzdialenosti 100 m smerom von od hranice prírodnej rezervácie.
(4) Prírodná rezervácia má výmeru 196,84 ha.
(5) Prírodná rezervácia sa podľa povahy prírodných hodnôt člení na zóny A a B.
(6) Prírodná rezervácia a jej zóny sú v teréne vymedzené podľa porastových máp lesného celku
Šaštín so stavom k 1. januáru 2008 a podľa katastrálnej mapy katastrálneho územia Šaštín v mierke 1 : 10 000
so stavom k 1. januáru 2011.
§2
Predmet ochrany prírodnej rezervácie
Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie je zabezpečenie ochrany biotopov európskeho významu:
Dubovo-hrabové lesy panónske (91G0), Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku (91I0),
Vlhko a kyslomilné brezovo-dubové lesy (9190), Rašeliniskové brezové lesíky (91D0), Prirodzené dystrofné
stojaté vody (3160), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), biotopov národného významu: Kyslomilné
borovicové a dubovo-borovicové lesy a Slatinné jelšové lesy, druhov európskeho významu a druhov národného
významu.
§3
Zóna A
(1) Časti územia prírodnej rezervácie, ktoré tvoria trvalo zaplavené močiarne nelesné spoločenstvá,
sa vyčleňujú do zóny A s piatym stupňom ochrany podľa § 16 zákona.
(2) Územie zóny A sa nachádza v katastrálnom území Šaštín na parcelách č. 2083/1 – časť, 2083/38
– časť, 2084 – časť, 2085/3 – časť.
(3)

Zóna A má výmeru 2,71 ha.
§4
Zóna B

(1) Časti územia prírodnej rezervácie, ktoré tvoria periodicky podmáčané nelesné a lesné
spoločenstvá, suché borovicové lesy na dunovom reliéfe a teplomilné ponticko-panónske dubové lesy sa
vyčleňujú do zóny B so štvrtým stupňom ochrany podľa § 15 zákona.
(2) Územie zóny B sa nachádza v katastrálnom území Šaštín na parcelách č. 2083/1 – časť, 2083/23
– časť, 2083/24 – časť a 2083/38 – časť, 2084 – časť, 2085/3 – časť, 2085/5 – časť, 2086/2 – časť, 2086/3,
2086/4, 2086/5 – časť, 2086/9 – časť, 2095/1 – časť, 2095/3 - časť.
(3)

Zóna B má výmeru 194,13 ha.
§5
Podrobnosti o podmienkach ochrany prírodnej rezervácie

Zákaz podľa § 14 ods. 1 písm. i) zákona sa nevzťahuje na organizovanie spoločných poľovačiek
v súlade s osobitným predpisom 1 v období od 1. septembra do konca februára.

§6
Vyznačenie a označenie prírodnej rezervácie a jej zón
(1) Hranice prírodnej rezervácie a jej zón sa vyznačia v katastri nehnuteľností. Mapy so zakreslenými
hranicami prírodnej rezervácie a jej zón sú spolu s touto vyhláškou a ostatnou dokumentáciou uložené a možno
do nich nahliadnuť v štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny, na Krajskom úrade
životného prostredia v Bratislave, na Obvodnom úrade životného prostredia v Malackách, na Štátnej ochrane
prírody Slovenskej republiky, Regionálnom centre ochrany prírody v Modre, Správe Chránenej krajinnej oblasti
Záhorie a na Mestskom úrade v Malackách.
1

Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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(2) Označenie prírodnej rezervácie a jej zón v teréne zabezpečí Štátna ochrana prírody Slovenskej
republiky, Regionálne centrum ochrany prírody v Modre, Správa Chránenej krajinnej oblasti Záhorie do
šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
§7
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2012.

RNDr. Peter Flaškár, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia v Bratislave

VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 1/2012 z 10. apríla 2012,
ktorou sa vyhlasuje chránený areál Svarkovica
Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne podľa § 21 ods. 1 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 7 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
205/2004 Z. z. ustanovuje:
§1
Chránený areál Svarkovica
(1) Vyhlasuje sa chránený areál Svarkovica (ďalej len „chránený areál“).
(2) Chránený areál sa nachádza v okrese Považská Bystrica v katastrálnom území Prečín na parcele
č. 962/2 (časť).
(3) Chránený areál má výmeru 1,34 ha.
(4) Ochranné pásmo chráneného areálu sa podľa § 17 ods. 3 zákona nevyhlasuje.
(5) Chránený areál je v teréne vymedzený podľa katastrálnej mapy v mierke 1 : 2 880, mapové listy
Považská Bystrica 3-3/21, 3-3/12, 3-3/11, so stavom k 7. decembru 2010.
§2
Predmet a stupeň ochrany chráneného areálu
(1) Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie ochrany prioritného biotopu európskeho
významu: Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte s významným výskytom
druhov čeľade Orchidaceae (6210).
(2) V chránenom areáli platí štvrtý stupeň ochrany podľa § 15 zákona.
§3
Vyznačenie a označenie chráneného areálu
(1) Hranice chráneného areálu sa vyznačia v katastri nehnuteľností. Mapy so zakreslenými
hranicami chráneného areálu sú spolu s touto vyhláškou a ostatnou dokumentáciou uložené a možno do nich
nahliadnuť v štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny, na Krajskom úrade životného
prostredia v Trenčíne, na Obvodnom úrade životného prostredia v Považskej Bystrici, na Štátnej ochrane
prírody Slovenskej republiky, Regionálnom centre ochrany prírody vo Varíne, Správe Chránenej krajinnej
oblasti Strážovské vrchy a na Obecnom úrade v Pružine.
(2) Označenie chráneného areálu v teréne zabezpečí Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,
Regionálne centrum ochrany prírody vo Varíne, Správa Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy do
šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
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§4
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2012.

Mgr. Jozef Letko, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne

VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 1/2012 z 13. apríla 2012,
ktorou sa vyhlasuje prírodná pamiatka Beliansky potok
Krajský úrad životného prostredia v Prešove podľa § 17 ods. 9 a § 23 ods. 1 a 5 zákona č. 543/2002 Z.
z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 7 ods. 2 zákona č. 525/2003
Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 205/2004 Z. z. ustanovuje:
§1
Prírodná pamiatka Beliansky potok
(1) Vyhlasuje sa prírodná pamiatka Beliansky potok (ďalej len „prírodná pamiatka“).
(2) Prírodná pamiatka sa nachádza v okrese Kežmarok v katastrálnom území Spišská Belá na
parcelách číslo 15032/1 časť a 15032/5 časť podľa katastrálnej mapy v mierke 1 : 10 000 so stavom k 1.
januáru 2011.
(3) Ochranné pásmo prírodnej pamiatky sa podľa § 17 ods. 3 zákona nevyhlasuje a neplatí ani
ochranné pásmo podľa § 17 ods. 8 zákona.
(4) Prírodná pamiatka má výmeru 2,5201 ha.
(5) Prírodná pamiatka je v teréne vymedzená podľa katastrálnej mapy v mierke 1 : 10 000 so stavom
k 1. januáru 2011.
§2
Predmet a stupeň ochrany prírodnej pamiatky
(1) Účelom vyhlásenia prírodnej pamiatky je ochrana druhu európskeho významu: mihuľa potočná
(Lampetra planeri).
(2) V prírodnej pamiatke platí štvrtý stupeň ochrany podľa § 15 zákona.
§3
Vyznačenie a označenie hraníc prírodnej pamiatky
(1) Hranice prírodnej pamiatky sa vyznačia v katastri nehnuteľností. Mapy so zakreslenými
hranicami prírodnej pamiatky sú spolu s touto vyhláškou a ostatnou dokumentáciou uložené a možno do nich
nahliadnuť v štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny, na Krajskom úrade životného
prostredia v Prešove, na Obvodnom úrade životného prostredia v Kežmarku, na Štátnej ochrane prírody
Slovenskej republiky, Regionálnom centre ochrany prírody v Tatranskej Štrbe, Správe Pieninského národného
parku a na Mestskom úrade v Spišskej Belej.
(2) Označenie prírodnej pamiatky v teréne zabezpečí Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,
Regionálne centrum ochrany prírody v Tatranskej Štrbe, Správa Pieninského národného parku do šiestich
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
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§4
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2012.

Mgr. Juraj Hurný, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia v Prešove

VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia Nitra č. 1 / 2012 z 10. apríla 2012,
ktorou sa vyhlasuje chránený areál Pri Orechovom rade
Krajský úrad životného prostredia Nitra podľa § 21 ods. 1 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) a § 7 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o
štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
205/2004 Z. z. ustanovuje:
§1
Chránený areál Pri Orechovom rade
(1) Vyhlasuje sa chránený areál Pri Orechovom rade (ďalej len ,,chránený areál“).
(2) Chránený areál sa nachádza v okrese Komárno v katastrálnom území Komárno na parcelách
číslo 1826 (časť), 11827 (časť), 11829 (časť), 3963 (časť) a 5719 (časť) podľa katastrálnych máp k. ú.
Komárno, mapové listy číslo ZS X-28-ah, ZS X-28-bh v mierke 1 : 2880 so stavom k 1. aprílu 2012.
(3) Chránený areál má výmeru 1,699 ha.
(4) Ochranné pásmo chráneného areálu sa podľa § 17 ods. 3 zákona nevyhlasuje.
(5) Chránený areál je v teréne vymedzený podľa katastrálnych máp k. ú. Komárno, mapové listy číslo
ZS X-28-ah, ZS X-28-bh v mierke 1 : 2880 so stavom k 1. aprílu 2012.
§2
Predmet ochrany a stupeň ochrany chráneného areálu
(1) Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie ochrany biotopov európskeho významu:
Vnútrozemské slaniská a slané lúky (1340) a Panónske slané stepi a slaniská (1530).
(2) V chránenom areáli platí tretí stupeň ochrany podľa § 14 zákona.
§3
Vyznačenie a označenie chráneného areálu
(1) Hranice chráneného areálu sa vyznačia v katastri nehnuteľností. Mapy so zakreslenými
hranicami chráneného areálu sú spolu s touto vyhláškou a ostatnou dokumentáciou uložené a možno do nich
nahliadnuť
v štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny, na Krajskom úrade životného
prostredia Nitra, na Obvodnom úrade životného prostredia Komárno, na Štátnej ochrane prírody Slovenskej
republiky, Regionálnom centre ochrany prírody v Bratislave, Správe Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy
a na Mestskom úrade v Komárne.
(2) Označenie chráneného areálu v teréne zabezpečí Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,
Regionálne centrum ochrany prírody v Bratislave, Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy do šiestich
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
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§4
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2012.

RNDr. Ivan Michna, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia Nitra

VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia Nitra č. 2 /2012 z 10. apríla 2012,
ktorou sa vyhlasuje chránený areál Juhásove slance
Krajský úrad životného prostredia Nitra podľa § 21 ods. 1 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 7 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
205/2004 Z. z. ustanovuje:
§1
Chránený areál Juhásove slance
(1) Vyhlasuje sa chránený areál Juhásove slance (ďalej len „chránený areál“).
(2) Chránený areál sa nachádza v okrese Šaľa v katastrálnom území Hájske na parcelách číslo 631/1
(časť) a 2488 a v katastrálnom území Horná Kráľová na parcelách číslo 1989/1 (časť), 2250 (časť) a 2417/2
(časť) podľa katastrálnych máp k.ú. Hájske a k.ú. Horná Kráľová, mapové listy číslo ZS XII-21-ci, ZS XII-21bi, ZS XII-22-ce, ZS XII-22-be v mierke 1 : 2880 so stavom k 1. aprílu 2012.
(3) Ochranné pásmo chráneného areálu sa podľa § 17 ods. 3 zákona nevyhlasuje.
(4) Chránený areál má výmeru 41,8435 ha.
(5) Chránený areál je v teréne vymedzený podľa katastrálnych máp k.ú. Hájske a k.ú. Horná
Kráľová, mapové listy číslo ZS XII-21-ci, ZS XII-21-bi, ZS XII-22-ce, ZS XII-22-be v mierke 1 : 2880 so
stavom
k 1. aprílu 2012.
§2
Predmet ochrany a stupeň ochrany chráneného areálu
(1) Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie ochrany zachovalých biotopov európskeho
významu: Vnútrozemské slaniská a slané lúky (1340) a Panónske slané stepi a slaniská (1530).
(2) V chránenom areáli platí tretí stupeň ochrany podľa § 14 zákona.
§3
Vyznačenie a označenie chráneného areálu
(1) Hranice chráneného areálu sa vyznačia v katastri nehnuteľností. Mapy so zakreslenými
hranicami chráneného areálu sú spolu s touto vyhláškou a ostatnou dokumentáciou uložené a možno do nich
nahliadnuť v štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny, na Krajskom úrade životného
prostredia Nitra, na Obvodnom úrade životného prostredia Šaľa, na Štátnej ochrane prírody Slovenskej
republiky, Regionálnom centre ochrany prírody v Bratislave, Správe Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy,
na Obecnom úrade v Hájskom a na Obecnom úrade v Hornej Kráľovej.
(2) Označenie chráneného areálu v teréne zabezpečí Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,
Regionálne centrum ochrany prírody v Bratislave, Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy do šiestich
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
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§4
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2012.

RNDr. Ivan Michna, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia Nitra

VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia Nitra č. 3 / 2012 z 10. apríla 2012,
ktorou sa vyhlasuje chránený areál Komárňanské slanisko
Krajský úrad životného prostredia Nitra podľa § 21 ods. 1 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) a § 7 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o
štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
205/2004 Z. z. ustanovuje:
§1
Chránený areál Komárňanské slanisko
(1) Vyhlasuje sa chránený areál Komárňanské slanisko (ďalej len ,,chránený areál“).
(2) Chránený areál sa nachádza v okrese Komárno v katastrálnom území Komárno na parcelách
číslo 11761/1, 11762/2 podľa katastrálnych máp k. ú. Komárno, mapové listy číslo ZS X-28-bh, ZS X-28-bi,
ZS X-28-ch, ZS X-28-ci v mierke 1 : 2880 so stavom k 1. aprílu 2012.
(3) Chránený areál má výmeru 14,7780 ha.
(4)

Ochranné pásmo chráneného areálu sa podľa § 17 ods. 3 zákona nevyhlasuje.

(5) Chránený areál je v teréne vymedzený podľa katastrálnych máp k. ú. Komárno, mapové listy číslo
ZS X-28-bh, ZS X-28-bi, ZS X-28-ch, ZS X-28-ci v mierke 1 : 2880 so stavom k 1. aprílu 2012.
§2
Predmet ochrany a stupeň ochrany chráneného areálu
(1) Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie ochrany biotopu európskeho významu:
Vnútrozemské slaniská a slané lúky (1340).
(2) V chránenom areáli platí štvrtý stupeň ochrany podľa § 15 zákona.
§3
Vyznačenie a označenie chráneného areálu
(1) Hranice chráneného areálu sa vyznačia v katastri nehnuteľností. Mapy so zakreslenými
hranicami chráneného areálu sú spolu s touto vyhláškou a ostatnou dokumentáciou uložené a možno do nich
nahliadnuť
v štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny, na Krajskom úrade životného
prostredia Nitra, na Obvodnom úrade životného prostredia Komárno, na Štátnej ochrane prírody Slovenskej
republiky, Regionálnom centre ochrany prírody v Bratislave, Správe Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy
a na Mestskom úrade v Komárne.
(2) Označenie chráneného areálu v teréne zabezpečí Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,
Regionálne centrum ochrany prírody v Bratislave, Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy do šiestich
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
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§4
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2012.

RNDr. Ivan Micha, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia Nitra

VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia Nitra č. 4 / 2012 z 10. apríla 2012,
ktorou sa vyhlasuje chránený areál Pavelské slanisko
Krajský úrad životného prostredia Nitra podľa § 21 ods. 1 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) a § 7 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o
štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
205/2004 Z. z. ustanovuje:
§1
Chránený areál Pavelské slanisko
(1) Vyhlasuje sa chránený areál Pavelské slanisko (ďalej len ,,chránený areál“).
(2) Chránený areál sa nachádza v okrese Komárno v katastrálnom území Nová Stráž na parcelách
číslo 1614/1, 1614/4 a 1614/8 podľa katastrálnych máp k. ú. Komárno, mapové listy číslo ZS XI-28-15-bh,
ZS XI-28-bi (19) v mierke 1 : 2880 so stavom k 1. aprílu 2012.
(3) Chránený areál má výmeru 18,6104 ha.
(4) Ochranné pásmo chráneného areálu sa podľa § 17 ods. 3 zákona nevyhlasuje.
(5) Chránený areál je v teréne vymedzený podľa katastrálnych máp k. ú. Nová Stráž, mapové listy
číslo ZS XI-28-15-bh, ZS XI-28-bi (19) v mierke 1 : 2880 so stavom k 1. aprílu 2012.
§2
Predmet ochrany a stupeň ochrany chráneného areálu
(1) Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie ochrany biotopu európskeho významu:
Vnútrozemské slaniská a slané lúky (1340).
(2) V chránenom areáli platí tretí stupeň ochrany podľa § 14 zákona.
§3
Vyznačenie a označenie chráneného areálu
(1) Hranice chráneného areálu sa vyznačia v katastri nehnuteľností. Mapy so zakreslenými
hranicami chráneného areálu sú spolu s touto vyhláškou a ostatnou dokumentáciou uložené a možno do nich
nahliadnuť v štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny, na Krajskom úrade životného
prostredia Nitra, na Obvodnom úrade životného prostredia Komárno, na Štátnej ochrane prírody Slovenskej
republiky, Regionálnom centre ochrany prírody v Bratislave, Správe Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy
a na Mestskom úrade v Komárne.
(2) Označenie chráneného areálu v teréne zabezpečí Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,
Regionálne centrum ochrany prírody v Bratislave, Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy do šiestich
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
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§4
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2012.

RNDr. Ivan Michna, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia Nitra

VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia Nitra č. 5 / 2012 z 10. apríla 2012,
ktorou sa vyhlasuje chránený areál Šurianske slaniská
Krajský úrad životného prostredia Nitra podľa § 21 ods. 1 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) a § 7 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o
štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
205/2004 Z. z. ustanovuje:
§1
Chránený areál Šurianske slaniská
(1) Vyhlasuje sa chránený areál Šurianske slaniská (ďalej len ,,chránený areál“).
(2) Chránený areál sa nachádza v okrese Nové Zámky v katastrálnom území Šurany na parcelách
číslo 4017, 4022/1, 4022/4, 4026 (časť), 4029/1, 4031/1 (časť), 4031/2 (časť), 4045 (časť), 4046, 4054/1 (časť),
4054/2, 4055/1, 4055/2, 4055/3, 4056, 4058/1 (časť), 4064 (časť), 4065, 4066, 4076/1, 4078/1 (časť), 4078/2,
4086/1 (časť), 4086/2 (časť), 4086/3, 4086/4, 4315, 4316/1, 4320/2, 4324/1, 4324/4, 4325 (časť), 4471 (časť),
4475 (časť), 4482, 4483, 4484, 4504, 4507, 4518, 4520 (časť) a 4528 podľa katastrálnych máp k. ú. Šurany,
mapové listy číslo ZS X-23-ai, ZS X-24-ae, ZS X-24-ag, ZS X-24-ah, ZS X-24-af, ZS XI-24-de, v mierke
1 : 2 880 so stavom k 26. novembru 2010.
(3) Chránený areál má výmeru 169,4038 ha.
(4) Ochranné pásmo chráneného areálu sa podľa § 17 ods. 3 zákona nevyhlasuje.
(5) Chránený areál je v teréne vymedzený podľa katastrálnych máp k. ú. Šurany, mapové listy číslo
ZS X-23-ai, ZS X-24-ae, ZS IX-24-de, ZS X-24-af, ZS X-24-ag, ZS X-24-ah, v mierke 1 : 2 880 so stavom
k 26. novembru 2010.
§2
Predmet ochrany a stupeň ochrany chráneného areálu
(1) Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie ochrany biotopov európskeho významu:
Vnútrozemské slaniská a slané lúky (1340), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho
významu: pichliač úzkolistý (Cirsium brachycephalum) a kunka červenobruchá (Bombina bombina).
(2) V chránenom areáli platí štvrtý stupeň ochrany podľa § 15 zákona.
§3
Vyznačenie a označenie chráneného areálu
(1) Hranice chráneného areálu sa vyznačia v katastri nehnuteľností. Mapy so zakreslenými
hranicami chráneného areálu sú spolu s touto vyhláškou a ostatnou dokumentáciou uložené a možno do nich
nahliadnuť
v štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny, na Krajskom úrade životného
prostredia Nitra, na Obvodnom úrade životného prostredia Nové Zámky, na Štátnej ochrane prírody Slovenskej
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republiky, Regionálnom centre ochrany prírody v Bratislave, Správe Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy
a na Mestskom úrade v Šuranoch.
(2) Označenie prírodnej rezervácie v teréne zabezpečí Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,
Regionálne centrum ochrany prírody v Bratislave, Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy do šiestich
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
§5
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2012.

RNDr. Ivan Michna, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia Nitra

VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia Košice č. 1/2012 z 30. apríla 2012,
ktorou sa zrušuje ochrana chráneného stromu Borovica v Krčave
Krajský úrad životného prostredia Košice podľa § 53 ods. l zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení zákona č. 454/2007 Z. z. a § 7 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. ustanovuje:
§1
Zrušenie ochrany chráneného stromu Borovica v Krčave
Zrušuje sa ochrana chráneného stromu Borovica v Krčave, ktorý sa nachádza na parcele č. 587 v
katastrálnom území Krčava, okres Sobrance z dôvodu zániku predmetu jeho ochrany.
§2
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa ustanovenia nariadenia Okresného národného výboru v Michalovciach č. 46 zo dňa 10.
októbra 1990 o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru Borovica v Krčave.
§3
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2012.

Ing. Marián Sasák, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia Košice

VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 2/2012 z 5. apríla 2012,
ktorou sa vyhlasuje chránený areál Beležír

Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici podľa § 21 ods. 1 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 7 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z.
z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 205/2004 Z. z. ustanovuje:
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§1
Chránený areál Beležír
(1) Vyhlasuje sa chránený areál Beležír (ďalej len „chránený areál“).
(2) Chránený areál sa nachádza v okrese Rimavská Sobota v katastrálnom území Gemerský Jablonec
na parcelách číslo 908/1 (časť), 910, 911, 912, 914 (časť), 920 (časť), 921 a 922 (časť), v katastrálnom území
Nová Bašta na parcelách číslo 606, 607 a 712 (časť) a v katastrálnom území Dubno na parcelách číslo 580/2,
580/3, 620 (časť), 621, 760/1 (časť), 1100, 1101 (časť) a 1102 (časť) podľa katastrálnych máp v mierke 1 : 5
000 so stavom k 1. januáru 2008.
(3) Ochranné pásmo chráneného areálu sa podľa § 17 ods. 3 zákona nevyhlasuje.
(4) Chránený areál má výmeru 61,6744 ha.
(5) Chránený areál je v teréne vymedzený podľa katastrálnych máp v mierke 1 : 5 000 so stavom
k 1. januáru 2008.
§2
Predmet ochrany a stupeň ochrany chráneného areálu
(1) Účelom vyhlásenia chráneného areálu je ochrana zachovalých biotopov druhu európskeho
významu sysľa pasienkového (Spermophilus citellus).
(2) V chránenom areáli platí druhý stupeň ochrany podľa § 13 zákona.
§3
Vyznačenie a označenie chráneného areálu
(1) Hranice chráneného areálu sa vyznačia v katastri nehnuteľností. Mapy so zakreslenými
hranicami chráneného areálu sú spolu s touto vyhláškou a ostatnou dokumentáciou uložené a možno do nich
nahliadnuť v štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny, na Krajskom úrade životného
prostredia v Banskej Bystrici, na Obvodnom úrade životného prostredia v Rimavskej Sobote, na Štátnej ochrane
prírody Slovenskej republiky, Regionálnom centre ochrany prírody vo Zvolene, Správe Chránenej krajinnej
oblasti Cerová vrchovina, na Obecnom úrade v Dubne, na Obecnom úrade v Gemerskom Jablonci a na
Obecnom úrade v Novej Bašte.
(2) Označenie chráneného areálu v teréne zabezpečí Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,
Regionálnom centre ochrany prírody vo Zvolene, Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina do
šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
§4
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2012.

Ing. Tibor Tuhársky, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici

VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 3/2012 z 10. apríla 2012,
ktorou sa vyhlasuje chránený areál Gavurky
Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici podľa § 21 ods. 1 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 7 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z.
z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 205/2004 Z. z. ustanovuje:

Čiastka 2/2012

Vestník vlády SR

Strana 22

§1
Chránený areál Gavurky
(1) Vyhlasuje sa chránený areál Gavurky (ďalej len „chránený areál“).
(2) Chránený areál sa nachádza v okrese Zvolen, v katastrálnom území Dobrá Niva na parcelách
č. 1500 časť, č. 1639 a 1989 časť a v katastrálnom území Sása na parcelách č. 2632 časť a 4173/2 časť podľa
katastrálnej mapy v mierke 1 : 5 000 so stavom k 1.augustu 2008.
(3) Ochranné pásmo chráneného areálu sa podľa § 17 ods. 3 zákona nevyhlasuje.
(4) Chránený areál má výmeru 68,4214 ha.
(5) Chránený areál je v teréne vymedzený podľa katastrálnej mapy v mierke 1 : 5 000 so stavom
k 1.augustu 2008.
§2
Predmet ochrany a stupeň ochrany chráneného areálu
(1) Účelom vyhlásenia chráneného areálu je ochrana biotopov európskeho významu: Nížinné
a podhorské kosné lúky (6510), druhov európskeho významu a druhov národného významu.
(2) V chránenom areáli platí štvrtý stupeň ochrany podľa § 15 zákona.
§3
Podrobnosti o podmienkach ochrany chráneného areálu
Zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami
zastavaného územia obce a zákaz zbierať rastliny vrátane ich plodov podľa § 15 ods. 1 písm. a) zákona neplatí
na území chráneného areálu v období od 1.mája do 31. decembra.
§4
Vyznačenie a označenie chráneného areálu
(1) Hranice chráneného areálu sa vyznačia v katastri nehnuteľností. Mapy so zakreslenými
hranicami chráneného areálu sú spolu s touto vyhláškou a ostatnou dokumentáciou uložené a možno do nich
nahliadnuť
v štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny, na Krajskom úrade životného
prostredia v Banskej Bystrici, na Obvodnom úrade životného prostredia vo Zvolene, na Štátnej ochrane prírody
Slovenskej republiky, Regionálnom centre ochrany prírody vo Zvolene, Správe Chránenej krajinnej oblasti
Poľana, na Obecnom úrade v Dobrej Nive a na Obecnom úrade v Sáse.
(2) Označenie chráneného areálu v teréne zabezpečí Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,
Regionálne centrum ochrany prírody vo Zvolene, Správa Chránenej krajinnej oblasti Poľana do šiestich
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
§5
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Krajského úradu v Banskej Bystrici č. 21/1999 z 11. augusta 1999 o vyhlásení
chráneného areálu Gavurky.
§6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2012.

Ing. Tibor Tuhársky, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici
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VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 4/2012 z 5. apríla 2012,
ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Ťahan
Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici podľa § 22 ods. 1 a 6 a § 30 ods. 5 zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 7 ods. 2
zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. ustanovuje:
§1
Prírodná rezervácia Ťahan
(1) Vyhlasuje sa prírodná rezervácia Ťahan (ďalej len „prírodná rezervácia“).
(2) Prírodná rezervácia sa nachádza v okrese Rimavská Sobota v katastrálnom území Sútor na
parcelách č. 947/1 časť, 947/2 časť, 959 časť, 962/0/1 a 963 časť a v katastrálnom území Tomášovce na parcele
č. 274 časť podľa katastrálnej mapy v mierke 1 : 15 000 so stavom k 1. januáru 2009.
(3) Prírodná rezervácia má výmeru 309,1059 ha.
(4) Prírodná rezervácia sa podľa povahy prírodných hodnôt člení na zóny A a D.
(5) Prírodná rezervácia a jej zóny sú v teréne vymedzené podľa katastrálnej mapy v mierke 1 : 15
000 so stavom k 1. januáru 2009.
§2
Predmet ochrany prírodnej rezervácie
Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie je ochrana biotopov európskeho významu: Dubovo-hrabové
lesy panónske (*91G0) a Dubovo-cerové lesy (91M0) a druhov európskeho významu črievičník papučkový
(Cypripedium calceolus), fuzáč veľký (Cerambyx cerdo) a roháč obyčajný (Lucanus cervus).
§3
Zóna A
(1) Časti územia prírodnej rezervácie, ktoré predstavujú ľudskou činnosťou málo pozmenené biotopy
európskeho významu alebo biotopy druhov európskeho významu, kde cieľom ochrany je zabezpečenie
priaznivého stavu týchto biotopov alebo druhov ochranou prirodzených procesov, sa vyčleňujú do zóny
A s piatym stupňom ochrany podľa § 16 zákona.
(2) Územie zóny A sa nachádza v katastrálnom území Sútor na parcele č. 963 časť.
(3) Zóna A má výmeru 6,05 ha.
§4
Zóna D
(1) Časti územia prírodnej rezervácie, ktoré predstavujú biotopy európskeho významu alebo biotopy
druhov európskeho významu v rôznom stave zachovania, pozmenené činnosťou človeka, kde cieľom ochrany je
zabezpečenie priaznivého stavu týchto biotopov alebo druhov pri využití územia na lesnícke alebo
poľnohospodárske činnosti, sa vyčleňujú do zóny D s druhým stupňom ochrany podľa § 13 zákona.
(2) Územie zóny D sa nachádza v katastrálnom území Sútor na parcelách č. 947/1 časť, 947/2 časť,
959 časť, 962/0/1 a 963 časť a v katastrálnom území Tomášovce na parcele č. 274 časť.
(3) Zóna D má výmeru 303,0559 ha.
§5
Vyznačenie a označenie prírodnej rezervácie a jej zón
(1) Hranice prírodnej rezervácie a jej zón sa vyznačia v katastri nehnuteľností. Mapy so zakreslenými
hranicami prírodnej rezervácie a jej zón sú spolu s touto vyhláškou a ostatnou dokumentáciou uložené a možno
do nich nahliadnuť v štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny, na Krajskom úrade
životného prostredia v Banskej Bystrici, na Obvodnom úrade životného prostredia v Rimavskej Sobote, na
Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky, Regionálnom centre ochrany prírody vo Zvolene, Správe
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Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina, na Obecnom úrade v Sútore a na Obecnom úrade v
Tomášovciach.
(2) Označenie prírodnej rezervácie a jej zón v teréne zabezpečí Štátna ochrana prírody Slovenskej
republiky, Regionálne centrum ochrany prírody vo Zvolene, Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová
vrchovina do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
§6
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Krajského úradu v Banskej Bystrici č. 11/1997 z 28. februára 1997 o vyhlásení
Prírodnej rezervácie Ťahan.
§7
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2012.

Ing. Tibor Tuhársky, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici

VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 5/2012 z 25. apríla 2012,
ktorou sa vyhlasuje ochranné pásmo prírodnej pamiatky Jelenecká jaskyňa
Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici podľa § 24 ods. 8 a 21 zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 7 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z.
z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 205/2004 Z. z. ustanovuje:
§1
Predmet ochrany ochranného pásma prírodnej pamiatky
Jelenecká jaskyňa
(1) Vyhlasuje sa ochranné pásmo prírodnej pamiatky Jelenecká jaskyňa (ďalej len „ochranné pásmo
prírodnej pamiatky“).
(2) V ochrannom pásme prírodnej pamiatky sú predmetom ochrany citlivé jaskynné geosystémy.
(3) Na území ochranného pásma prírodnej pamiatky platia podmienky ochrany podľa § 24 ods. 9 a
10 zákona.
§2
Vymedzenie hraníc ochranného pásma prírodnej pamiatky
(1) Ochranné pásmo prírodnej pamiatky sa nachádza v okrese Banská Bystrica, v katastrálnom
území Staré Hory na parcelách číslo 3397/1 časť, 3397/2, 3397/3, 2476, 2482, 2481 a 3147/6 podľa
katastrálnej mapy v mierke 1 : 1 000 so stavom k 22. septembru 2010.
(2) Ochranné pásmo prírodnej pamiatky má výmeru 2,6828 ha.
(3) Ochranné pásmo prírodnej pamiatky je v teréne vymedzené podľa katastrálnej mapy v mierke
1 : 1 000 so stavom k 22. septembru 2010 a lesníckej porastovej mapy v mierke 1 : 10 000 so stavom k 1.
januáru 2009, ktorá je súčasťou programu starostlivosti o lesy na lesnom celku Staré Hory s platnosťou na roky
2009 – 2018.
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§3
Vyznačenie a označenie ochranného pásma prírodnej pamiatky
(1) Hranice ochranného pásma prírodnej pamiatky sa vyznačia v katastri nehnuteľností. Mapy so
zakreslenými hranicami ochranného pásma prírodnej pamiatky sú spolu s touto vyhláškou a ostatnou
dokumentáciou uložené a možno do nich nahliadnuť v štátnom zozname osobitne chránených častí prírody
a krajiny, na Krajskom úrade životného prostredia v Banskej Bystrici, na Štátnej ochrane prírody Slovenskej
republiky, Správe slovenských jaskýň, na Obvodnom úrade životného prostredia v Banskej Bystrici a na
Obecnom úrade v Starých Horách.
(2) Označenie ochranného pásma prírodnej pamiatky v teréne zabezpečí Štátna ochrana prírody
Slovenskej republiky, Správa slovenských jaskýň do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto
vyhlášky.
§4
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2012.

Ing. Tibor Tuhársky, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici

VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 6/2012 z 26. apríla 2012,
ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Dálovský močiar
Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici podľa § 22 ods. 1 a 6 a § 30 ods. 5 zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 7 ods. 2
zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. ustanovuje:
§1
Prírodná rezervácia Dálovský močiar
(1) Vyhlasuje sa prírodná rezervácia Dálovský močiar (ďalej len „prírodná rezervácia“).
(2) Prírodná rezervácia sa nachádza v okrese Lučenec v katastrálnom území Veľká nad Ipľom na
parcelách č. 1270/2, 1270/4, 1270/5, 1270/6, 1276/10, 1292/73, 1338/2, 1339, 1502/2 a 1625 podľa
katastrálnych máp v mierke 1 : 2 880, mapové listy č. VS VI-21-bh, VS VI-21-bi, VS VI-21-ci so stavom
k 1. januáru 2008.
(3) Ochranné pásmo prírodnej rezervácie sa podľa § 17 ods. 3 zákona nevyhlasuje a neplatí ani
ochranné pásmo podľa § 17 ods. 7 zákona.
(4) Prírodná rezervácia má výmeru 82,4501 ha.
(5) Prírodná rezervácia sa podľa povahy prírodných hodnôt člení na zóny A, B a D.
(6) Prírodná rezervácia a jej zóny sú v teréne vymedzené podľa katastrálnych máp v mierke
1 : 2 880, mapové listy č. VS VI-21-bh, VS VI-21-bi, VS VI-21-ci so stavom k 1. januáru 2008.
§2
Predmet ochrany prírodnej rezervácie
Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie je ochrana biotopov európskeho významu: Prirodzené eutrofné
a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion
alebo Hydrocharition (3150), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin
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do alpínskeho stupňa (6430) a Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), biotopov národného významu, druhov
európskeho významu a druhov národného významu.
§3
Zóna A
(1) Časti územia prírodnej rezervácie, ktoré tvoria prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s
vegetáciou plávajúcich alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition, sa
vyčleňujú do zóny A s piatym stupňom ochrany podľa § 16 zákona.
(2) Územie zóny A sa nachádza v katastrálnom území Veľká nad Ipľom na parcelách č.
1270/5,1270/4,1276/10 a 1270/6.
(3) Zóna A má výmeru 15,1176 ha.
§4
Zóna B
(1) Časti územia prírodnej rezervácie, ktoré tvoria vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá a
nížinné a podhorské kosné lúky vyžadujúce si manažment, sa vyčleňujú do zóny B so štvrtým stupňom
ochrany podľa § 15 zákona.
(2) Územie zóny B sa nachádza v katastrálnom území Veľká nad Ipľom na parcelách č.
1270/5,1270/4,1276/10,1270/6 a 1270/2.
(3) Zóna B má výmeru 5,025 ha.
§5
Zóna D
(1) Časti územia prírodnej rezervácie, ktoré tvoria vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá a
nížinné a podhorské kosné lúky výraznejšie ovplyvnené ľudskou činnosťou vyžadujúce si manažment, sa
vyčleňujú do zóny D s druhým stupňom ochrany podľa § 13 zákona.
(2) Územie zóny D sa nachádza v katastrálnom území Veľká nad Ipľom na parcelách č.
1338/2,1292/73,1339,1625 a 1502/2.
(3) Zóna D má výmeru 62,3075 ha.
§6
Vyznačenie a označenie prírodnej rezervácie
(1) Hranice prírodnej rezervácie a jej zón sa vyznačia v katastri nehnuteľností. Mapy so zakreslenými
hranicami prírodnej rezervácie a jej zón sú spolu s touto vyhláškou a ostatnou dokumentáciou uložené a možno
do nich nahliadnuť v štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny, na Krajskom úrade
životného prostredia v Banskej Bystrici, na Obvodnom úrade životného prostredia v Lučenci, na Štátnej
ochrane prírody Slovenskej republiky, Regionálnom centre ochrany prírody vo Zvolene, Správe Chránenej
krajinnej oblasti Cerová vrchovina a na Obecnom úrade vo Veľkej nad Ipľom.
(2) Označenie prírodnej rezervácie a jej zón v teréne zabezpečí Štátna ochrana prírody Slovenskej
republiky, Regionálne centrum ochrany prírody vo Zvolene, Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová
vrchovina do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
§7
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Krajského úradu v Banskej Bystrici č. 1/1999 z 25. marca 1997 o vyhlásení
prírodnej rezervácie Dálovský močiar a jej ochranného pásma.
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§8
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2012.

Ing. Tibor Tuhársky, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici

VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 7/2012 z 25. apríla 2012,
ktorou sa vyhlasujú verejnosti prístupné jaskyne Dekrétova jaskyňa,
Kamenná diera, Janošíkova skrýša a Mara
Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici podľa § 24 ods. 18 a 19 zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) a § 7 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. po
dohode so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, Správou slovenských jaskýň ustanovuje:
§1
Verejnosti voľne prístupné jaskyne Dekrétova jaskyňa, Kamenná diera,
Janošíkova skrýša a Mara
Za verejnosti voľne prístupné jaskyne sa vyhlasujú prírodné pamiatky
a)

Dekrétova jaskyňa v katastrálnom území Dolný Harmanec, okres Banská Bystrica,

b)

Kamenná diera v katastrálnom území Gemerská Ves, okres Revúca,

c)

Jánošíkova skrýša v katastrálnom území Budiná, okres Lučenec a

d)

Mara v katastrálnom území Divín, okres Lučenec

(ďalej len „jaskyne“).
§2
Podmienky využívania jaskýň
(1) Základné povinnosti návštevníkov vo vzťahu k ochrane jaskýň sú ustanovené v § 24 ods. 4
zákona.
(2) Jaskyne sú prístupné návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania ich prírodných
a historických hodnôt.
(3) Návštevníci sa môžu voľne pohybovať po celej ploche jaskýň.
§3
Označenie jaskýň
(1) Jaskyne sa označujú tabuľami so štátnym znakom Slovenskej republiky a tabuľami s osobitným
označením, ktoré obsahujú nápis „Verejnosti voľne prístupná jaskyňa“ a základné informácie o jaskyni
a podmienkach jej využívania návštevníkmi.
(2) Označenie jaskýň v teréne zabezpečí Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa
slovenských jaskýň do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
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§4
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2012.

Ing. Tibor Tuhársky, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici

REDAKČNÉ OZNÁMENIE O OPRAVE CHYBY
vo vyhláške Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 14/2011
zverejnenej vo Vestníku vlády Slovenskej republiky, Ročník 21, Čiastka 5
vydaná 14. decembra 2011
Vo vyhláške Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 14/2011 z 9. decembra 2011, ktorou
sa zrušuje ochrana chráneného areálu Kátovské jazero, zverejnenej vo Vestníku vlády Slovenskej republiky,
ročník 21, Čiastka 5 vydaná 14. decembra 2011 je nesprávne uvedené číslo parcely „232“, správne má byť
„235“.

