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VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 3/2009 z 22. apríla 2009,
ktorou sa zrušuje ochrana chránených areálov Adamovskokochanovský park, Kočovský park,
Lipový sad, Záblatský park a Zemianskopodhradský park a prírodných pamiatok
Havránkovský potok a Na vŕšku

Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne podľa § 53 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení zákona č. 454/2007 Z. z. (ďalej len „zákon“) a § 7 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004
Z. z. ustanovuje:
§1
Zrušenie ochrany chránených areálov Adamovskokochanovský park,
Kočovský park, Lipový sad, Záblatský park a Zemianskopodhradský park
a prírodných pamiatok Havránkovský potok a Na vŕšku

Zrušuje sa ochrana
a) chráneného areálu Adamovskokochanovský park, ktorý sa nachádza na parcelách číslo 411/1, 411/2,
411/3, 411/4, 411/5, 411/6, 411/7, 411/8 a 411/9 v katastrálnom území Adamovské Kochanovce, okres Trenčín,
b) chráneného areálu Kočovský park, ktorý sa nachádza na parcele číslo 101/1 v katastrálnom území
Kočovce, okres Nové Mesto nad Váhom,
c) chráneného areálu Lipový sad, ktorý sa nachádza na parcelách číslo 686/1, 686/2, 686/3 a 686/4
v katastrálnom území Beckov, okres Nové Mesto nad Váhom,
d) chráneného areálu Záblatský park, ktorý sa nachádza na parcelách číslo 524/1, 524/2, 524/3, 524/4,
539/1 a 539/2 v katastrálnom území Záblatie, okres Trenčín,
e) chráneného areálu Zemianskopodhradský park, ktorý sa nachádza na parcelách číslo 434/1, 434/3,
434/4, 434/5 a 434/6 v katastrálnom území Zemianske Podhradie, okres Nové Mesto nad Váhom,
f) prírodnej pamiatky Havránkovský potok, ktorá sa nachádza na parcelách číslo 3413/1, 3413/2, 3413/3 a
3449 v katastrálnom území Omšenie, okres Trenčín ,
g) prírodnej pamiatky Na vŕšku, ktorá sa nachádza na parcele číslo 548/1 v katastrálnom území Kostolná –
Záriečie, okres Trenčín,
z dôvodu absencie prírodných hodnôt, ktoré by mali byť predmetom ich ochrany podľa § 21 ods. 1 a 2 a § 23
ods. 1 zákona.
§2
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:
(1) nariadenie Okresného národného výboru v Trenčíne č. 8 zo 16. decembra 1983 o vyhlásení chránenej
prírodnej pamiatky Lipový sad,
(2) nariadenie Okresného národného výboru v Trenčíne č. I-14/IX
chráneného prírodného výtvoru Potok v Havránkovej doline,

z 21. augusta 1984 o vyhlásení

(3) nariadenie Okresného národného výboru v Trenčíne č. 1 z 24. septembra 1985 o vyhlásení chráneného
prírodného výtvoru Park Adamovské Kochanovce,
(4) nariadenie Okresného národného výboru v Trenčíne č. 3 z 24. septembra 1985 o vyhlásení chráneného
prírodného výtvoru Park Kočovce,
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(5) nariadenie Okresného národného výboru v Trenčíne č. 5 z 24. septembra 1985 o vyhlásení chráneného
prírodného výtvoru Park Záblatie,
(6) nariadenie Okresného národného výboru v Trenčíne č. 6 z 24. septembra 1985 o vyhlásení chráneného
prírodného výtvoru Park Zemianske podhradie,
(7) všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Trenčíne č. 2/1977 z 8. apríla 1997, ktorou sa vyhlasuje
Prírodná pamiatka Na vŕšku.
§3
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2009.

Ing. Igor Kvasnica, PhD., v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne

VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 6/2009 z 22. júna 2009,
ktorou sa vyhlasuje ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky
Harmanecká jaskyňa
Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici podľa § 24 ods. 8 a 21 zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 7 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z.
z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
205/2004 Z. z. ustanovuje:

§1
Predmet ochrany ochranného pásma národnej prírodnej pamiatky
Harmanecká jaskyňa
(1) Vyhlasuje sa ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky Harmanecká jaskyňa (ďalej len „ochranné
pásmo národnej prírodnej pamiatky“).
(2) V ochrannom pásme národnej prírodnej pamiatky sú predmetom ochrany citlivé jaskynné geosystémy.
(3) Na území ochranného pásma národnej prírodnej pamiatky platia podmienky ochrany podľa § 24 ods. 9 a
10 zákona.
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§2
Vymedzenie hraníc ochranného pásma národnej prírodnej pamiatky
(1) Ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky sa nachádza v okrese Banská Bystrica, v katastrálnom
území Dolný Harmanec na parcelách číslo 731/1 časť, 731/8, 731/17, 731/18, 731/19 (lesné pozemky),
731/10, 932/1, 932/2 (zastavané plochy) a 731/9 (ostatné plochy) podľa katastrálnej mapy v mierke 1 :
5 000 so stavom k 14. máju 2008.
(2) Ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky má výmeru 115,9186 ha.
(3) Ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky je v teréne vymedzené podľa katastrálnej mapy v mierke
1 : 5 000 so stavom k 14. máju 2008 a lesníckej porastovej mapy v mierke 1 : 10 000 so stavom k 1. januáru
1999, ktorá je súčasťou lesného hospodárskeho plánu na lesnom hospodárskom celku Harmanec s platnosťou na
roky 1999 – 2008.
§3
Vyznačenie a označenie ochranného pásma národnej prírodnej pamiatky
(1) Hranice ochranného pásma národnej prírodnej pamiatky sa vyznačia v katastri nehnuteľností. Mapy so
zakreslenými hranicami ochranného pásma národnej prírodnej pamiatky sú spolu s touto vyhláškou a ostatnou
dokumentáciou uložené a možno do nich nahliadnuť v štátnom zozname osobitne chránených častí prírody
a krajiny, na Krajskom úrade životného prostredia v Banskej Bystrici, na Štátnej ochrane prírody Slovenskej
republiky, Správe slovenských jaskýň, na Obvodnom úrade životného prostredia v Banskej Bystrici a na
Obecnom úrade v Dolnom Harmanci.
(2) Označenie ochranného pásma národnej prírodnej pamiatky v teréne zabezpečí Štátna ochrana prírody
Slovenskej republiky, Správa slovenských jaskýň do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto
vyhlášky.

§4
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2009.

RNDr. Marián Siekela, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici
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VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 1/2009 z 22. júna 2009,
ktorou sa zrušuje ochrana chránených stromov Lipy v Oľšavici

Krajský úrad životného prostredia v Prešove podľa § 53 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení zákona 454/2007 Z. z. a § 7 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. ustanovuje:
§1
Zrušenie ochrany chránených stromov Lipy v Oľšavici
Zrušuje sa ochrana chránených stromov Lipy v Oľšavici, ktoré sa nachádzajú na parcele č. KN „C“ 1
v katastrálnom území Oľšavica, okres Levoča z dôvodu zániku predmetu ich ochrany.

§2
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa uznesenie Rady Okresného národného výboru v Spišskej Novej Vsi č. 15 z 23. februára 1990
o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru Lipy v Oľšavici.

§3
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2009.

Ing. Václav Mihok, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia v Prešove
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VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 2/2009 z 23. júna 2009,
ktorou sa zrušuje ochrana chránených stromov Lipy v Levoči

Krajský úrad životného prostredia v Prešove podľa § 53 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení zákona 454/2007 Z. z. a § 7 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. ustanovuje:
§1
Zrušenie ochrany chránených stromov Lipy v Levoči
Zrušuje sa ochrana chránených stromov Lipy v Levoči, ktoré sa nachádzajú na parcele č. KN „C“ 3/1
v katastrálnom území Levoča, okres Levoča z dôvodu zániku predmetu ich ochrany.

§2
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa uznesenie Rady Okresného národného výboru v Spišskej Novej Vsi č. 15 z 23. februára 1990
o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru Lipy v Levoči.

§3
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2009.

Ing. Václav Mihok, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia v Prešove

