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Oznámenie o zámere vyhlásiť Národnú prírodnú rezerváciu Plavno 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 organizácií 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 Národnú prírodnú rezerváciu
Plavno a jej zóny.
Projekt ochrany Národnej prírodnej rezervácie Plavno vypracovala Štátna ochrana
prírody Slovenskej republiky, ako príslušná odborná organizácia ochrany prírody a krajiny podľa
§ 65a ods. 2 písm. h) zákona.
Projekt ochrany Národnej prírodnej rezervácie Plavno je dostupný na internetovej stránke
www.sopsr.sk/nprplavno/ . S projektom ochrany Národnej prírodnej rezervácie je možné sa
oboznámiť aj na okresnom úrade v sídle kraja, Štátnej ochrane prírody SR, Tajovského 28,
Banská Bystrica, Štátnej ochrane prírody SR, Správe Chránenej krajinnej oblasti Poľana, J.M.
Hurbana 20, Zvolen a Meste Banská Bystrica.
Navrhovaná Národná prírodná rezervácia Plavno je už na časti územia (28,0079 ha)
v zmysle § 17 ods. 1 zákona chránené ako Národná prírodná rezervácia Plavno vyhlásená v roku
1951 vyhláškou Povereníctva školstva, vied a umení zo dňa 15. januára 1951 o čiastočnej
prírodnej rezervácii polesie Plavno v katastrálnom území Šalková, okres Banská Bystrica.
Neskôr zriadená ako štátna prírodná rezervácia výnosom Ministerstva kultúry Slovenskej
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socialistickej republiky č. 1160/1988-32 z 30.6.1988, v roku 1993 ustanovená ako národná
prírodná rezervácia vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
17/1993 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné prírodné rezervácie a uverejňuje zoznam prírodných
rezervácií.
Navrhovaná NPR Plavno je územím európskeho významu SKUEV0199 Plavno, ktoré je
uvedené vo výnose Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004 5.1 zo 14.
júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu (ďalej len „výnos
MŽP SR č. 3/2004-5.1“). 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 Národnú prírodnú rezerváciu Plavno je najmä ochrana
biotopov európskeho významu Vápnomilné bukové lesy (9150) a Bukové a jedľové kvetnaté
lesy (9130) a biotopu druhu európskeho významu črievičník papučkový (Cypripedium
calceolus).
Navrhované chránené územie sa nachádza v okrese Banská Bystrica, v katastrálnom
území Šalková. Podľa evidencie katastra nehnuteľnosti zaberá chránené územie parcely KN-C č.
1072 časť, 1074 časť, 1075 časť a 1076 časť v k.ú. Šalková so stavom evidencie katastra
nehnuteľnosti k 1.1.2019.
Územie Národnej prírodnej rezervácie sa bude po vyhlásení členiť na dve zóny – zónu A
a zónu B.
Navrhované chránené územie má celkovú výmeru 52,5879 ha, z toho zóna A 28,0079 ha
a zóna B 24,5800 ha.
Zóna A je totožná s existujúcou Národnou prírodnou rezerváciou Plavno a zaberá parcely KN-C
č. 1075 časť a 1076 časť v k.ú. Šalková so stavom evidencie katastra nehnuteľnosti
k 31.12.2018. Na jej území rovnako ako doteraz bude platiť piaty stupeň ochrany podľa zákona
(§ 16 zákona).
Zóna B je územie pričlenené k východnej hranici Národnej prírodnej rezervácii Plavno a zaberá
parcely KN-C č. 1072 časť, 1074 časť a 1075 časť v k.ú. Šalková so stavom evidencie katastra
nehnuteľnosti k 31.12.2018. Na jej území bude platiť štvrtý stupeň ochrany podľa zákona (§ 16
zákona).
Podrobnejšie informácie o navrhovanej Národnej prírodnej rezervácií Plavno, vrátane
základnej charakteristiky a podrobnosti o ochrane a možnosti riešenia spôsobu a určenia výšky
poskytnutej náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania, sú uvedené v projekte ochrany
Národnej prírodnej rezervácie Plavno.
Podľa § 50 ods. 5 zákona má vlastník, správca nájomca dotknutého pozemku, príslušná
obec a dotknutý orgán štátnej správy právo najneskôr do 30 dní od doručenia 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.
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. Zároveň upozorňujeme, že
potvrdený záznam o dobe nahliadnutia je povinná zaslať na okresný úrad.
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
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vyhlásenia časti prírody za chránenú bezodkladne informovať o plánovaných činnostiach, ktoré
môžu byť v rozpore s podmienkami ochrany určenými v zámere.
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Oznámenie vyvesené dňa:

Oznámenie zvesené dňa:

...................................................
(podpis, pečiatka)

....................................................
(podpis, pečiatka)

3

