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Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV0836 Zákopčianske lúky do národného 
zoznamu území európskeho významu 

Pozývame Vás na prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu 
SKUEV0836 Zákopčianske lúky do národného zoznamu území európskeho významu 
s vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou v súlade s § 
27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

Vzhľadom na veľký počet dotknutých subjektov sa rokovanie uskutoční v dvoch 
termínoch: dňa 03.05.2017 na Mestskom úrade Čadca na adrese Námestie Slobody 30, 
022 01 Čadca so začiatkom o 11:30 hod. a dňa 04.05.2017 v kultúrnom dome v Nesluší na 
adrese Nesluša č. 934, 023 41 Nesluša so začiatkom o 12:00 hod. podľa tohto programu: 
l. základné údaje o navrhovanom území európskeho významu 
2. odôvodnenie zaradenia SKUEV0836 Zákopčianske lúky do národného zoznamu 
3. obmedzenia vyplývajúce zo zaradenia navrhovaného územia európskeho významu do 

národného zoznamu 
4. spôsob náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania 
5. informácia o možnosti zapojenia vlastníkov, správcov, nájomcov do manažmentu 

navrhovaného územia európskeho významu a finančné nástroje na ich motiváciu 
6. diskusia 
7. vyjadrenie vlastníkov, správcov, nájomcov dotknutých pozemkov k zaradeniu 

navrhovaného územia európskeho významu do národného zoznamu. 

Mapu SKUEV0836 Zákopčianske lúky a zoznamy parciel podľa registra „C" 
a podľa registra „E" katastra nehnuteľností (stav k O 1.01.2017) navrhovaného územia 
zasielame pre obec/mesto v prílohách pozvánky. Pre ostatné dotknuté subjekty (vlastníci. 
správcovia. nájomcovia pozemkov pozývaní formou verejnej vyhlášky) sú tieto podklady 
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k dispozícii na úradnej tabuli obce/mesta a na úradnej tabuli Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky: 
http://www.minzp.sk/o-nas/uradna-tabula/druha-aktualizacia-narodneho-zoznamu-uzemi
europskeho-zoznamu/. Bližšie informácie o prerokovaní Vám môže poskytnúť Štátna ochrana 
prírody Slovenskej republiky - Správa Chránenej krajinnej oblasti Kysuce (kontakt 
jan.kornan@sopsr.sk, eva.pietorova@sopsr.sk, ivan.pavlisin@sopsr.sk). 
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Mgr. R~stislav Rybanič MINISTERSTVO 
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Prílohy (pre obce priložené, pre ostatné subjekty dostupné na úradnej tabuli): 
mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0836 Zákopčianske lúky 
zoznam parciel SKUEV0836 Zákopčianske lúky podľa registra „C'' katastra 
nehnuteľností (k O 1.01.2017) v členení podľa katastrálnych území 
zoznam parciel SKUEV0836 Zákopčianske lúky podľa registra „E" katastra 
nehnuteľností (k O 1.0J .2017) v členení podľa katastrálnych území 

Rozdeľovník: 
1. Mestský úrad Čadca, Námestie Slobody 30, 022 O l Čadca (poštou a elektronicky -

cadca@mestocadca.sk) 
2. Obecný úrad Nesluša, Nesluša 978, 023 4 1 Nesluša (poštou a elektronicky -

obec@neslusa.sk) 
3. Obecný úrad Ochodnica, Ochodnica 121, 023 35 Ochodnica (poštou a elektronícky 

obec@ochodnica.sk) 
4. Obecný úrad Zákopčie, Stred 824, 023 11 Zákopčie (poštou a elektronicky -

obec@zakopcie.sk) 
5. Okresný úrad v sídle kraja - Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, Nám. M. R. Štefánika 1, O IO O l Žilina (len e lektronicky 
tomas.durian@minv .sk) 

6. Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica (len elektronicky 
- sekretariat@sopsr.sk) 

7. Štátna ochrana prírody SR - Správa CHKO Kysuce, U Tomali č. 1511, 022 O 1 Čadca 
(len elektronicky- jan.kornan@sopsr.sk, eva.pietorova@sopsr.sk, 
ivan.pavlisin@sopsr.sk) 

Na vedomie (len elektronicky, aj s prílohami): 
8 . Združenie miest a obcí Slovenska (len elektronicky - popikova@zmos.sk) 
9. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36. 817 15 Bratislava 11 (len elektronicky 

- pivkova@pozfond.sk) 
10. Lesy Slovenskej republiky, š. p., Námestie SNP 8, 97566 Banská Bystrica (len 

elektronicky - lesysr@lesy.sk, luboslav.mika@lesy.sk) 
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