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Vec 

Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4044 Lúky Štiavnických vrchov do národného zoznamu 

území európskeho významu – VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Týmto Vám oznamujeme, že dňa 7. septembra 2021 sa, v súlade s § 27 ods. 3 zákona  

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, uskutoční prerokovanie 

zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV4044 Lúky Štiavnických vrchov1 do 

národného zoznamu území európskeho významu s vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov dotknutých 

zamýšľanou ochranou. Predmetom ochrany v SKUEV4044 Lúky Štiavnických vrchov sú predovšetkým 

biotopy európskeho významu suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (6210) 

a nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druh európskeho významu ohniváčik veľký (Lycaena dispar). 

 

  Prerokovanie, ktoré bude z poverenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky viesť 

príslušný okresný úrad v sídle kraja – Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, sa 

uskutoční dňa 7. septembra 2021 so začiatkom o 9,30 hod v kine Akademik v Banskej Štiavnici: 

1. základné údaje o SKUEV4044 Lúky Štiavnických vrchov 

2. odôvodnenie zaradenia SKUEV4044 Lúky Štiavnických vrchov do národného zoznamu 

3. obmedzenia vyplývajúce zo zaradenia SKUEV4044 Lúky Štiavnických vrchov do národného 

zoznamu 

4. spôsob náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania 

5. vyjadrenie vlastníkov, správcov, nájomcov dotknutých pozemkov k zaradeniu SKUEV4044 Lúky 

Štiavnických vrchov do národného zoznamu. 

 

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou zverejnenou na úradnej tabuli Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky, na webovej stránke ministerstva  

- https://www.minzp.sk/uradna-tabula/.  

 

Prílohami tohto oznámenia sú prehľadová mapa navrhovaného SKUEV4044 Lúky Štiavnických 

vrchov a zoznam parciel podľa registra „C“ a „E“ katastra nehnuteľností (stav k 02.10.2020), ktoré celé 

alebo časťou do tejto lokality zasahujú. Podrobné mapy pre jednotlivé katastrálne územia sú dostupné na 

úradnej tabuli MŽP SR na webovom sídle v časti oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4044 

Lúky Štiavnických vrchov do národného zoznamu území európskeho významu: https://www.minzp.sk/uradna-

tabula/eu-uzemia/. 

 

Bližšie informácie o prerokovaní Vám môže poskytnúť Štátna ochrana prírody Slovenskej 

republiky – Správa Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy (kontaktná osoba: Ing. Dušan Farbiak,  

tel. č.: + 421 911 390 227, e-mail: dusan.farbiak@sopsr.sk), resp. Okresný úrad v sídle kraja Nitra 

(kontaktná osoba: Ing. Zuzana Sláviková, tel. č.: 037/6549 222, e-mail: zuzana.slavikova2@minv.sk). 

 

S pozdravom   

 

 

 

RNDr. Jana Durkošová 

riaditeľka odboru ochrany prírody 

 

                                            
1 názov lokality bude štandardizovaný 
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Prílohy: 

- prehľadová mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV4044 Lúky Štiavnických vrchov 

- zoznam parciel, ktoré celé alebo časťou zasahujú do navrhovaného SKUEV4044 Lúky Štiavnických 

vrchov podľa registra „C“ katastra nehnuteľností (stav k 02.10.2020), v členení podľa katastrálnych 

území (spolu s informáciou o súčasnom a navrhovanom stupni ochrany) 

- zoznam parciel, ktoré celé alebo časťou zasahujú do navrhovaného SKUEV4044 Lúky Štiavnických 

vrchov podľa registra „E“ katastra nehnuteľností (stav k 02.10.2020), v členení podľa katastrálnych 

území (spolu s informáciou o súčasnom a navrhovanom stupni ochrany) 

 

 


