Okresný úrad Banská Bystrica
odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám, Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica

Verejná vyhláška
Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

OU-BB-OSZP12018/008697-2-Ku

Ing. Kurty/0484306307

Banská Bystrica

9.2.2018

Vec
Oznámenie o zámere vyhlásiť prírodnú pamiatku Jazvínsku jaskyňu za verejnosti voľne
prístupnú jaskyňu.
___________________________________________________________________________
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
vyhlásenie verejnosti voľne prístupnej jaskyne podľa § 67 písm. l) a § 24 ods. 18 zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“), § 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 § 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, na základe návrhu Štátnej ochrany prírody SR, Správy
slovenských jaskýň, Vám ako dotknutej obci, vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) dotknutých
pozemkov a dotknutému orgánu štátnej správy podľa § 50 ods. 2 zákona oznamuje zámer
vyhlásiť prírodnú pamiatku Jazvínska jaskyňa (ďalej len „jaskyňa“) za verejnosti voľne
prístupnú jaskyňu.
Vchod do jaskyne sa nachádza na parcele č. KN-C 977/6, lesný pozemok, (parcela KN-E
č. 977/8) v k.ú. Malá Lehota v okrese Žarnovica. Podľa lesníckej porastovej mapy vchod do
jaskyne sa nachádza v JPRL č. 65a0 na Lesnom hospodárskom celku Jedľové Kostoľany, lesný
celok Jedľové Kostoľany.
Cieľom vyhlásenia jaskyne za verejnosti voľne prístupnú jaskyňu je sprístupniť ju
návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt.
Základné povinnosti návštevníkov vo vzťahu k ochrane jaskyne sú ustanovené v § 24
ods. 4 zákona. Podrobnejšie informácie Vám zasielame v prílohe.
Podľa § 50 ods. 5 zákona má vlastník, správca a nájomca dotknutého pozemku, príslušná
obec a dotknutý orgán štátnej správy právo najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia zámeru
podať k nemu písomné pripomienky na okresný úrad v sídle kraja. Okresný úrad v sídle kraja
najneskôr do 30 dní od doručenia pripomienok tieto prerokuje s tým, kto ich podal.
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
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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 v sídle kraja.
Príloha
Návrh verejnosti voľne prístupnej jaskyne – Jazvínska jaskyňa
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