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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 
podľa § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 3 písm. b) a v znení § 14 ods. 5  a podľa § 67 písm. 

u) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

 
 

 
 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Trenčín 

 OU-TN-OSZP1-2022/011569-

008/DUR 

 

Ing. M. Ďuriš/032-7411681  

 

29. 04. 2022 

Vec  

Oznámenie o vyhlásení vyhradeného miesta pre niektoré športové aktivity v prírodnej 

rezervácii Pralesy Slovenska – lokalita Veľký Grič v k. ú. Handlová – verejná vyhláška 
a žiadosť o súčinnosť pri jej zverejnení. 

 

 

Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako vecne príslušný orgán 

ochrany prírody týmto vyhlasuje s účinnosťou od 1. júna 2022 v prírodnej rezervácii 

Pralesy Slovenska v lokalite Veľký Grič, v katastrálnom území Handlová  na pozemku  

KN-C parc. č. 5526 vyhradené miesto podľa § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 3 písm. b) 

a v znení § 14 ods. 5  a podľa § 67 písm. u) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“), na ktorom v dobe 

od 1. januára do 31. decembra, teda celoročne, neplatia nasledujúce zákazy: 

 

1. zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického alebo náučného chodníka za 

hranicami zastavaného územia obce – zákaz neplatí pri pohybe k existujúcemu 

reťazovému chodníku a po ňom, ako aj k existujúcim istiacim bodom na skalách; 

2. zákaz vykonávania horolezeckého alebo skalolezeckého výstupu a inej súvisiacej 

športovej aktivity na skalách; 

 

Ostatné zákazy územnej a druhovej ochrany vyplývajúce z ustanovení zákona o ochrane prírody 

a krajiny nie sú vyhlásením tohto vyhradeného miesta dotknuté. 

 

Orgán ochrany prírody ďalej žiada Mesto Handlová a Okresný úrad Prievidza, odbor 

starostlivosti o životné prostredie o zverejnenie tohto oznámenia formou verejnej vyhlášky po 

dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli a o následné doručenie potvrdenia o dátume jej 

vyvesenia a zvesenia Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie 

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja. 
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Orgán ochrany prírody ďalej žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu Chránenej krajinnej 

oblasti Ponitrie, aby pri označovaní hraníc chráneného územia v teréne uviedla informáciu 

o vyhradenom mieste a o podmienkach vykonávania športových činností na informačných 

tabuľkách k tabuliam so štátnym znakom označujúcich na prístupových miestach hranice 

chráneného územia.  

 

S pozdravom 

 

 

 

 

Ing. Jana Hurajová 

vedúca odboru 

 

 

Na vedomie: 

 

1) Mesto Handlová, Námestie baníkov 19/7, 972 51 Handlová 

2) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Gustáva Švéniho 3H, 

971 01 Prievidza 

3) Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra 

4) Lesy SR, š.p., Organizačnej zložky OZ Považie, Hodžova 38, 911 01 Trenčín 

5) Mestský klub slovenských turistov v Prievidzi, Trhová 8/6, 971 01 Prievidza 

6) Horolezecký klub Prometeus Handlová, ul. 29.augusta 9/3, 972 51 Handlová 

7) Slovenská slacklinová asociácia, o. z., Gabčíkova 427/6, 84105 Bratislava - Karlova Ves  

8) PRALES, o. z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica 

 

 


