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Vec
Oznámenie o zámere vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pokoradzské jazierka a jej zóny
___________________________________________________________________________
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len
„okresný úrad v sídle kraja“) ako orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny príslušný na
oznámenie zámeru vyhlásiť chránené územie a zóny chráneného územia podľa § 3 ods. 1 a §
4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 50 ods. 2 a § 67 písm. x) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Vám ako vlastníkovi, správcovi a
nájomcovi pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou, dotknutej obci a dotknutému orgánu
štátnej správy podľa § 50 ods. 2 zákona oznamuje zámer vyhlásiť prírodnú rezerváciu
Pokoradzské jazierka a jej zóny.
Projekt ochrany prírodnej rezervácie Pokoradzské jazierka vypracovala Štátna ochrana
prírody SR, ako príslušná odborná organizácia ochrany prírody a krajiny podľa § 65a ods. 2
písm. h) zákona.
Projekt ochrany prírodnej rezervácie Pokoradzské jazierka je dostupný na internetovej
stránke www.sopsr.sk/poprpokoradzskejazierka/. S projektom ochrany prírodnej rezervácie
Pokoradzské jazierka je možné oboznámiť sa aj na okresnom úrade v sídle kraja, Štátnej
ochrane prírody SR, Tajovského 28B, Banská Bystrica, Štátnej ochrane prírody SR, Správe
CHKO Cerová vrchovina, Obci Dražice a Meste Rimavská Sobota. Zároveň sa môžete
informatívne oboznámiť aj s programom starostlivosti o prírodnú rezerváciu Pokoradzské
jazierka.
Prírodnú rezerváciu vyhlasuje podľa § 22 ods. 1 zákona Vláda SR nariadením.
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Lokalita Pokoradzské jazierka bola zaradená do európskej sústavy chránených území
NATURA 2000. Národný zoznam území európskeho významu zahŕňajúci aj lokalitu
Pokoradzké jazierka (SKUEV0364 Pokoradzské jazierka) schválila Vláda SR a je uvedený vo
Výnose Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla
2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu. Rozhodnutím Komisie
2008/218/ES z 25. januára 2008 [oznámené pod číslom K(2008) 271], ktorým sa podľa
smernice Rady 92/43/EHS prijíma prvý aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu v
alpskom biogeografickom regióne Európska komisia schválila tento zoznam. Toto
rozhodnutie je bezprostredne záväzné a Slovenská republika je povinná zabezpečiť ochranu a
potrebnú starostlivosť tomuto územiu.
Dôvodom zámeru vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pokoradzské jazierka je najmä ochrana
biotopov európskeho významu Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Ls3.1
Teplomilné submediteránne dubové lesy (*91H0), Vo2 Prirodzené eutrofné a mezotrofné
stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu
Magnopotamion alebo Hydrocharion (3150), biotopov národného významu Lk10 Vegetácia
vysokých ostríc, Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské, biotopy živočíšnych druhov
európskeho významu: fúzač veľký (Cerambyx cerdo) a roháč obyčajný (Lucanus cervus) a
biotop rastlinného druhu národného významu: hrachor sedmohradský (Lathyrus
transsilvanicus).
Navrhované chránené územie sa nachádza v okrese Rimavská Sobota, v katastrálnom
území Dražice, Nižná Pokoradz a Vyšná Pokoradz. Podľa evidencie katastra nehnuteľnosti
zaberá chránené územie parcely KN-C č. 429 časť a 459 časť v k.ú. Dražice so stavom
evidencie katastra nehnuteľnosti k 1.1.2017, parcely KN-C č. 2098 časť, 2150, 2159/1 časť,
2159/2, 2160 časť, 2161 časť, 2162/2, 2193 časť, 2194 a 2195 časť v k.ú. Nižná Pokoradz so
stavom evidencie katastra nehnuteľnosti k 1.1.2017 a parcely KN-C č. 1106, 1108, 1109,
1116, 1420/1 časť, 1428, 1446 časť, 1447 časť, 939 časť, 968, 978, 980/1, 980/2, 985 a 993 v
k.ú. Vyšná Pokoradz so stavom evidencie katastra nehnuteľnosti k 1.1.2017. Územie
prírodnej rezervácie sa bude po vyhlásení členiť na dve zóny – zónu A s piatym a zónu B so
štvrtým stupňom ochrany podľa zákona. Navrhované chránené územie má celkovú výmeru
63,39 ha, z toho zóna A 11,656 ha a zóna B 51,734 ha.
Podrobnejšie informácie o prírodnej rezervácii Pokoradzské jazierka, vrátane
základnej charakteristiky a podrobností o ochrane prírodnej rezervácie Pokoradzské jazierka
a možnosti riešenia spôsobu a určenia výšky poskytnutia náhrady za obmedzenie bežného
obhospodarovania, sú uvedené v projekte ochrany prírodnej rezervácie Pokoradzské jazierka.
Obec je povinná v zmysle § 50 ods. 4 zákona do 15 dní od doručenia oznámenia
zámeru informovať o ňom verejnosť vo svojom územnom obvode a umožniť nahliadnuť doň
na obvyklom mieste, najmä na úradnej tabuli, najmenej po dobu 15 dní.
Podľa § 50 ods. 5 zákona vlastník, správca a nájomca dotknutého pozemku, obec a
dotknutý orgán štátnej správy má právo najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia zámeru
alebo jeho verejného oznámenia podať k nemu písomné pripomienky na okresný úrad v sídle
kraja. Vlastník dotknutého pozemku má právo v tej istej lehote sa vyjadriť k možnosti riešenia
spôsobu a určenia výšky poskytnutia náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania
podľa § 61 ods. 1 písm. a) až d) zákona.
Podľa § 50 ods. 6 zákona vlastník, správca a nájomca pozemku, ktorí sú dotknutí
podmienkami ochrany určenými v zámere, sú povinní odo dňa oznámenia zámeru až do
vyhlásenia časti prírody za chránenú bezodkladne informovať o plánovaných činnostiach,
ktoré môžu byť v rozpore s podmienkami ochrany určenými v zámere.

Vzhľadom na väčší počet vlastníkov (§ 2 ods. 2 písm. zi) zákona) sa táto pozvánka
doručuje verejnou vyhláškou.

Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Toto oznámenie o zámere vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pokoradzské jazierka č. OU-BBOSZP1-2019/004944-5-Ko zo dňa 29.4.2019 sa v zmysle § 50 ods. 2 zákona doručuje touto
verejnou vyhláškou, ktorá sa po dobu 15 dní vyvesí na úradnej tabuli Okresného úradu
Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, na úradnej tabuli mesta Rimavská
Sobota a na úradnej tabuli obce Dražice. Pätnásty deň vyvesenia je dňom doručenia.
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