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3
VYHLÁŠKA
Okresného úradu Banská Bystrica č. 1/2019 z 19. februára 2019,
ktorou sa vyhlasuje súkromná prírodná rezervácia Roháčia

Okresný úrad Banská Bystrica podľa § 31 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§1
Súkromná prírodná rezervácia Roháčia
(1) Vyhlasuje sa súkromná prírodná rezervácia Roháčia (ďalej len „súkromná prírodná rezervácia“).
(2) Súkromná prírodná rezervácia sa nachádza v okrese Lučenec v katastrálnom území Mučín na
parcele č. 1215/1 so stavom k 10. júlu 2018.
(3) Ochranné pásmo súkromnej prírodnej rezervácie sa podľa § 31 ods. 1 zákona nevyhlasuje.
(4) Súkromná prírodná rezervácia má výmeru 17,3970 ha.
§2
Predmet a stupeň ochrany súkromnej prírodnej rezervácie
(1) Predmetom ochrany súkromnej prírodnej rezervácie sú prirodzené procesy a nerušený vývoj
geobiologického spoločenstva nachádzajúceho sa na tomto území. Jeho súčasťou sú aj biotop európskeho
významu Dubovo-cerové lesy (91M0), biotop národného významu Dubovo-hrabové lesy karpatské, biotopy
druhov európskeho významu: roháč obyčajný (Lucanus cervus), fuzáč veľký (Cerambyx cerdo) a ďateľ
prostredný (Dendrocopos medius) a biotopy druhov národného významu: salamandra škvrnitá (Salamandra
salamandra), rosnička zelená (Hyla arborea), užovka stromová (Elaphe longissima) a jašterica zelená (Lacerta
viridis).
(2) Na území súkromnej prírodnej rezervácie platí piaty stupeň ochrany podľa § 16 zákona.
§3
Vyznačenie a označenie súkromnej prírodnej rezervácie
(1) Hranice súkromnej prírodnej rezervácie sa vyznačia v katastri nehnuteľností. Mapy so
zakreslenými hranicami súkromnej prírodnej rezervácie sú spolu s touto vyhláškou a ostatnou dokumentáciou
uložené a možno do nich nahliadnuť v štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny, na
Okresnom úrade Banská Bystrica, na Okresnom úrade Lučenec, na Štátnej ochrane prírody Slovenskej
republiky, Správe Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina a na Obecnom úrade v Mučíne.
(2) Označenie súkromnej prírodnej rezervácie v teréne zabezpečí vlastník pozemku, na ktorom bola
súkromná prírodná rezervácia vyhlásená, do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
§4
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.

Mgr. Július Ernek, v. r.
prednosta
Okresného úradu Banská Bystrica
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4
VYHLÁŠKA
Okresného úradu Banská Bystrica č. 2/2019 z 19. februára 2019, ktorou sa vyhlasuje
verejnosti voľne prístupná jaskyňa Jazvinská jaskyňa a vydáva sa jej návštevný poriadok

Okresný úrad Banská Bystrica podľa § 24 ods. 18 a 19 a § 67 písm. l) a k) zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 5 zákona č. 180/2013 Z. z.
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po dohode so Štátnou ochranou
prírody Slovenskej republiky, Správou slovenských jaskýň ustanovuje:
§1
Verejnosti voľne prístupná jaskyňa Jazvinská jaskyňa
(1) Za verejnosti voľne prístupnú jaskyňu sa vyhlasuje prírodná pamiatka Jazvinská jaskyňa (ďalej len
„jaskyňa“).
(2) Jaskyňa sa nachádza v okrese Žarnovica v katastrálnom území Malá Lehota na parcele registra „C“
číslo 977/6.
(3) Jaskyňa je vyznačená na mape uvedenej v prílohe tejto vyhlášky.
(4) Jaskyňa sa označí tabuľou so štátnym znakom Slovenskej republiky a tabuľami s osobitným
označením, ktoré obsahujú nápis „Verejnosti voľne prístupná jaskyňa“ a základné informácie o jaskyni
a podmienkach jej využívania návštevníkmi.
(5) Označenie jaskyne v teréne zabezpečí Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa
slovenských jaskýň do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
§2
Návštevný poriadok jaskyne
(1) Základné povinnosti návštevníkov vo vzťahu k ochrane jaskyne sú ustanovené v § 24 ods. 4 a 5
zákona.
(2) Jaskyňa je prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických
hodnôt.
(3) Návštevníci sa môžu voľne pohybovať po celej ploche jaskyne počas celého roka.
§3
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.

Mgr. Július Ernek, v. r.
prednosta
Okresného úradu Banská Bystrica
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Príloha
k vyhláške Okresného úradu Banská Bystrica č. 2/2019

Mapa s vyznačenou polohou jaskyne

