
 

VYHLÁŠKA  
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 4/2012 z 5. apríla 2012,  

ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Ťahan 

 
Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici podľa § 22 ods. 1 a 6 a § 30 ods. 5 zákona  

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (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 v znení zákona č. 205/2004 Z. z. ustanovuje: 
 

§ 1  
Prírodná rezervácia Ťahan 

 
(1) Vyhlasuje sa prírodná rezervácia Ťahan (ďalej len „prírodná rezervácia“). 

 
(2) Prírodná rezervácia sa nachádza v okrese Rimavská Sobota v katastrálnom území Sútor na 

parcelách č. 947/1 časť, 947/2 časť, 959 časť, 962/0/1 a 963 časť a v katastrálnom území Tomášovce na parcele  
č. 274 časť podľa katastrálnej mapy v mierke 1 : 15 000 so stavom k 1. januáru 2009. 

 
(3) Prírodná rezervácia má výmeru 309,1059 ha. 

 
(4) Prírodná rezervácia sa podľa povahy prírodných hodnôt člení na zóny A a D. 

 
(5) Prírodná rezervácia a jej zóny sú v teréne vymedzené podľa katastrálnej mapy v mierke 1 : 15 000 

so stavom k 1. januáru 2009. 
 

§ 2  
Predmet ochrany prírodnej rezervácie 

 
Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie je ochrana biotopov európskeho významu: Dubovo-hrabové 

lesy panónske (*91G0) a Dubovo-cerové lesy (91M0) a druhov európskeho významu črievičník papučkový 

(Cypripedium calceolus), fuzáč veľký (Cerambyx cerdo) a roháč obyčajný (Lucanus cervus). 

 
§ 3  

Zóna A 
 

(1) Časti územia prírodnej rezervácie, ktoré predstavujú ľudskou činnosťou málo pozmenené biotopy 

európskeho významu alebo biotopy druhov európskeho významu, kde cieľom ochrany je zabezpečenie  
priaznivého stavu týchto biotopov alebo druhov ochranou prirodzených procesov, sa vyčleňujú do zóny A s 

piatym stupňom ochrany podľa § 16 zákona. 
 

(2) Územie zóny A sa nachádza v katastrálnom území Sútor na parcele č. 963 časť. 
 

(3) Zóna A má výmeru 6,05 ha. 
 

§ 4  
Zóna D 

 
(1) Časti územia prírodnej rezervácie, ktoré predstavujú biotopy európskeho významu alebo biotopy 

druhov európskeho významu v rôznom stave zachovania, pozmenené činnosťou človeka, kde cieľom ochrany je 

zabezpečenie priaznivého stavu týchto biotopov alebo druhov pri využití územia na lesnícke alebo 

poľnohospodárske činnosti, sa vyčleňujú do zóny D s druhým stupňom ochrany podľa § 13 zákona. 
 

(2) Územie zóny D sa nachádza v katastrálnom území Sútor na parcelách č. 947/1 časť, 947/2 časť, 

959 časť, 962/0/1 a 963 časť a v katastrálnom území Tomášovce na parcele č. 274 časť. 
 

(3) Zóna D má výmeru 303,0559 ha. 
 

§ 5  
Vyznačenie a označenie prírodnej rezervácie a jej zón 

 
(1) Hranice prírodnej rezervácie a jej zón sa vyznačia v katastri nehnuteľností. Mapy so zakreslenými 

hranicami prírodnej rezervácie a jej zón 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 Obvodnom úrade životného prostredia v Rimavskej Sobote, na 

Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky, Regionálnom centre ochrany prírody vo Zvolene, Správe 



Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina, na Obecnom úrade v Sútore a na Obecnom úrade v 

Tomášovciach. 

 
(2) Označenie prírodnej rezervácie a jej zón v teréne zabezpečí Štátna ochrana prírody Slovenskej 

republiky, Regionálne centrum ochrany prírody vo Zvolene, Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová 

vrchovina do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky. 
 

§ 6  
Zrušovacie ustanovenie 

 
Zrušuje sa vyhláška Krajského úradu v Banskej Bystrici č. 11/1997 z 28. februára 1997 o vyhlásení 

Prírodnej rezervácie Ťahan. 
 

§ 7  
Účinnosť 

 
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2012. 

 
 

 

Ing. Tibor Tuhársky, v. r.  
prednosta  

Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici 
 
 


