
MINISTERSTVO

ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia ochrany prírody a biodiverzity
Odbor ochrany prírody

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/kontakt Bratislava
-1- 6148/2023-6.1 Ing. Móciková/02 5956 2322 30.januára 2023

6135/2023

Vec
Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradit‘ vybrané parcely lokality SKUEVO266 Skalka do národného
zoznamu území európskeho významu — VEREJNA VYHLASKA

Týmto Vám oznamujeme, že dňa 09. marca 2023 sa, v súlade s 27 ods. 3 zákona č. 543/2002
Z. z. O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, uskutoční prerokovanie návrhu zaradit‘
vybrané parcely lokality SKUEVO266 Skalka‘ do národného zoznamu území európskeho významu
(UEV) S vlastníknii, správcami, nájomcanii pozemkov dotknutých zamýšl‘anou ochranou. Ide o parcely
registra „C“ katastra nehnutel‘ností Č. 1179, 1180, 1181, 1870, 1903, 1905, 1930/1, 1930/2- čast‘,
1930/6, 1933/1, 1952/1, 1952/2, 1952/3, 1959/1, 1959/2, 1959/3, 1959/5, 1959/7, 1959/8, 1959/9,
1959/12, 1959/15, 1974 v katastrálnom území (k. ú.) Banská Belá, parcely č. 619/1, 619/2, 619/3,
619/4, 925, 1023, 1024, 1026- čast‘, 1027, 1028, 1029/1, 1029/2, 1030, 1080, 1170, 1402, 1403- čast‘
v k. ú. Banský Studenec, parcely ě. 440, 441, 446 v k. ú. Hronská Breznica, parcely ě. 136/1, 136/2,
136/3, 267, 314, 333, 437, 438, 443, 444/1, 444/2, 444/3, 445/1, 445/2, 446/1, 446/4, 446/5, 446/6, 456,
457, 458, 459/1, 459/2, 460/1, 460/2, 461/1, 461/2, 462, 463, 464, 465 v k. ú. Kozelník a parcely č. 4083,
4409/2 v k. ú. Krupina.

Prerokovanie, ktoré bude z poverenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
viest‘ príslušný okresný úrad v sídle kraja — Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné
prostredie, sa uskutoční dňa 09. marca 2023 so začiatkom o 10:00 v Kultúrnom dome v obci Svätý
Anton, Svátý Anton Č. 32, 969 72 Svätý Anton, podl‘a programu:

1 . základné údaje o SKUEVO266 Skalka
2. odóvodnenie zaradenia vyššie uvedených parciel SKUEVO266 Skalka do národného zoznamu

UEV
3. obmedzenia vyplývajúce zo zaradenia vyššie uvedených parciel SKUEVO266 Skalka
4. spósob náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania
5. vyjadrenie vlastníkov, správcov, nájomcov dotknutých pozemkov k návrhu.

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/eu-uzemiai.

Prílohou tohto oznámenia sú mapy s vyznačením vybraných parciel podl‘a registra „C“
katastra nehnutel‘ností, ktoré majú byt‘ zaradené v rámci SKUEVO266 Skalka do národného
zoznamu UEV. Prílohou tohto oznámeniaje aj zoznam vybraných parciel podl‘a registra „C“ katastra

SKUEVO266 Skalka sa stalo súčasťou národného zoznamu území európskeho významu na základe uznesenia vlády
Slovenskej republiky Č. 239 zo 17. marca 2004 a následne bob zaradené do výnosu Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky Č. 3/2004-5. 1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území
európskeho významu v znení neskorších predpisov. Státna ochrana prírody Slovenskej republiky spresnila hranice
lokality - predmetom prerokovania sú len vybrané parcely, ktoré budú následne, po schválení vládou Slovenskej
republiky a Európskou komisiou, zahrnuté do SKUEVO266 Skalka.
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nehnutel‘ností, resp. pre úplnost‘, tam, kde nie je založený list vlastníctva podl‘a registra „C“, aj zoznam
dotknutých parciel podl‘a registra „E“ katastra nehnutel‘ností, ktoré majú byť zaradené do
SKUEVO266 Skalka.

Bližšie informácie o prerokovaní Vám móže poskytnút‘ ŠOP SR — Správa Chránenej krajinnej
oblasti Stiavnické vrchy (kontaktná osoba: Ing. Peter Farbiak, tel. Č. : 045/691 19 3 1, e-mail:
peter.farbiak@sopsr.sk), resp. Okresný úrad v sídle kraja Banská Bystrica (kontaktná osoba: Ing.
Vladimír Koňár, tel. Č. : 048/43 06 252, e-mail: vladimir.konar@minv.sk).

Ďakujeme za spoluprácu.
S pozdravom

‘1ĺ;1
RND. Jana Durkošová

riaditel‘ka odboru ochrany prírody

Prílohy:

- zoznam parciel, ktoré celé alebo čast‘ou majú byt‘ zaradené do SKUEVO266 Skalka podl‘a registra
„C“ katastra nehnutel‘ností (stav k 4. 10.2022, s informáciou o navrhovanom stupni ochrany)

- mapy s vyznačením vybraných parciel (podl‘a registra „C“ katastra nehnutel‘ností), ktoré majú byt‘
zaradené do SKUEVO266 Skalka
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