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VYHLÁŠKA 
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici  

č. 4/2005 z 8. decembra 2005,  
ktorou sa vyhlasuje ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky Podbanište 

 
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 zákona č. 525/2003 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 
ustanovuje: 
 

§ 1 
Predmet ochrany ochranného pásma národnej prírodnej pamiatky Podbanište 

(1) Vyhlasuje sa ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky Podbanište (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.   
 

§ 2 
Vymedzenie hraníc ochranného pásma národnej prírodnej pamiatky 

 
(1) Ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky sa nachádza v okrese Rimavská Sobota, 

v katastrálnom území Slizké na parcelách č. 1985/1/2 (orná pôda), 269, 1807, 1921/0/4 (záhrady), 288, 290, 
1660/1 časť, 1740, 1785, 1794, 1816, 1828, 1830, 1838, 1857/1, 1857/2, 1857/3, 1860/1, 1860/2, 1874, 1901, 
1921/0/1, 1921/0/3, 1985/1/3, 1985/2, 2013/1, 2059, 2084, 2104, 2115, 2176, 2177, 2192/1, 2192/2 (trvalé 
trávne porasty), 1775, 1819/1, 1819/2, 1819/3, 1819/4, 1871, 1873, 1919, 1965, 2165 časť, 2172, 2175, 2180, 
2191, 2197, 2198, 2205 časť (lesné pozemky), 268, 1860/3, 2013/2, 2224 časť, 2225, 2226, 2227, 2229, 2231, 
2241 (zastavané plochy), 1808, 1817/1, 1817/2, 1817/3, 1819/5, 1880 a 1985/1/1 (ostatné plochy) podľa 
katastrálnej mapy M 1 : 2 880 so stavom k 17. februáru 2003. 

(2) Ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky má výmeru 168,5265 ha. 

(3) Ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky je v teréne vymedzené podľa katastrálnej mapy M 1 : 
2 880 so stavom k 17. februáru 2003 a lesníckej porastovej mapy     M 1 : 10 000 so stavom k 1. januáru 2003, 
ktorá je súčasťou lesného hospodárskeho plánu na lesnom hospodárskom celku Brádno s platnosťou na roky 
2003 – 2012 a lesníckej porastovej mapy  M 1 : 10 000 so stavom k 1. januáru 1997, ktorá je súčasťou lesného 
hospodárskeho plánu na lesnom hospodárskom celku Ratková s platnosťou na roky 1997 – 2006. 
 

§ 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 Správe slovenských jaskýň 
v Liptovskom  Mikuláši, na Obvodnom úrade životného prostredia v Rimavskej Sobote a na Obecnom úrade v 
Slizkom.  

(2) Označenie ochranného pásma národnej prírodnej pamiatky v teréne zabezpečí Správa slovenských 
jaskýň v Liptovskom Mikuláši do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky. 
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§ 4 

Účinnosť 

       Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006. 
  
                                                                                            Ing. Tibor Tuhársky  v. r. 

                                                                                            prednosta 
                                                                                          Krajského úradu životného prostredia 

                                                                                              v Banskej Bystrici  


