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Informácia o zaradení vybraných parciel lokality SKUEVO889 Medovarské dubiny do národného
zoznamu území európskeho významu a žiadost‘ o spoluprácu

Dovol‘ujeme si Vás informovat‘ o návrhu zaradit‘ vybrané parcely lokality SKUEVO889
Medovarské dubiny nachádzajúce sa v katastrálnych územiach Medovarce a Uňatín do národného
zoznamu území európskeho významu. Lokalita sa stala súčast‘ou národného zoznamu území
európskeho významu na základe opatrenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo ‘7. decembra 2017 Č. 1/2017, ktorým sa mení a doplňa výnos Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky zo 14. júla 2004 Č. 3/2004-5.1, 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 SKUEVO889
Medovarské dubiny.

Rokovanie podl‘a 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov bude z poverenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky viest‘
príslušný okresný úrad v sídle kraja — Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné
prostredie. Rokovanie sa uskutoční dňa 14. marca 2023 so zaěiatkom o 13:00 na Obecnom úrade
v obci Medovarce.

Týmto listom si tiež dovol‘ujeme požiadat‘ Obecný úrad, Obecný úrad Uňatín a Obecný
úrad Medovarce o zverejnenie oznámenia, ktoré je prílohou tohto listu, vrátane máp s
vyznačením vybraných parciel lokality a zoznamu parciel registra „C“ a registra „E“ katastra
nehnutel‘ností na úradnej tabuli po dobu minimálne 15 dní, resp. do uskutočnenia
prerokovania. Súčasne si dovol‘ujeme požiadat‘ aj o zaslanie potvrdenia o zverejnení oznámenia
na úradnej tabuli obce najneskór do 3 dní od zvesenia oznámenia, na Okresný úrad v sídle kraja
Banská Bystrica (vladimir.konar@minv.sk, 048/43 06 252).

Tento list zasielame aj e-mailom na adresy obec.unatin@gmail.com a
podatelna@medovarce.sk.

Ďakujeme za spoluprácu. (‚‘ ľ
S pozdravom N
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RNDr. Jana Duová

riaditel‘ka odboru oc1rany prírody
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Prílohy:
- oznámenie o prerokovaní návrhu zaradit‘ vybrané parcely lokality SKUEVO889 Medovarské

dubiny do národného zoznamu území európskeho významu — VEREJNA VYHLASKA
- mapy s vyznačením vybraných parciel (podľa registra „C“ katastra nehnutel‘ností), ktoré celé

alebo čast‘ou majú byt‘ zaradené do SKUEVO889 Medovarské dubiny
- zoznam parciel, ktoré celé alebo čast‘ou majú byt‘ zaradené do lokality SKUEVO889 Medovarské

dubiny podl‘a registra „C“ a registra „E“ katastra nehnutel‘ností (stav k 4. 10.2022, s informáciou
O navrhovanom stupni ochrany)

- potvrdenie o oznámení prerokovania na úradnej tabuli obce

Rozdeľovnfk:
1. Obecný úrad Uňatín, Uňatín 49, 962 41 Bzovík
2. Obecný úrad Medovarce, Medovarce 59, 962 65 Hontianske Nemce

Na vedomie:
1 . Okresný úrad Banská Bystrica, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného

prostredia kraja, Nám. Ľ. Stúra 1, 974 05 Banská Bystrica
2. Státna ochrana prírody SR — riaditeľstvo, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
3. Státna ochrana prírody SR — Správa Chránenej krajinnej oblasti Stiavnické vrchy, Kammerhofská

26, 969 01 Banská Stiavnica
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