
 

VYHLÁŠKA  
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 6/2012 z 26. apríla 2012,  

ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Dálovský močiar 

 

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 Dálovský močiar 

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

 
(2) Prírodná rezervácia sa nachádza v okrese Lučenec v katastrálnom území Veľká nad Ipľom na 

parcelách č. 1270/2, 1270/4, 1270/5, 1270/6, 1276/10, 1292/73, 1338/2, 1339, 1502/2 a 1625 podľa 

katastrálnych máp v mierke 1 : 2 880, mapové listy č. VS VI-21-bh, VS VI-21-bi, VS VI-21-ci so stavom k 1. 

januáru 2008. 
 

(3) Ochranné pásmo prírodnej rezervácie sa podľa § 17 ods. 3 zákona nevyhlasuje a neplatí ani 

ochranné pásmo podľa § 17 ods. 7 zákona. 
 

(4) Prírodná rezervácia má výmeru 82,4501 ha. 
 

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

(6) Prírodná rezervácia a jej zóny sú v teréne vymedzené podľa katastrálnych máp v mierke 1 : 2 880, 

mapové listy č. VS VI-21-bh, VS VI-21-bi, VS VI-21-ci so stavom k 1. januáru 2008. 
 

§ 2  
Predmet ochrany prírodnej rezervácie 

 
Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie je ochrana biotopov európskeho významu: Prirodzené eutrofné 

a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion 

alebo Hydrocharition (3150), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin 

do alpínskeho stupňa (6430) a Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), biotopov národného významu, druhov 

európskeho významu a druhov národného významu. 
 

§ 3  
Zóna A 

 

(1) Časti územia prírodnej rezervácie, ktoré tvoria prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s 

vegetáciou plávajúcich alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition, sa 

vyčleňujú do zóny A s piatym stupňom ochrany podľa § 16 zákona. 

 
(2) Územie zóny A sa nachádza v katastrálnom území Veľká nad Ipľom na parcelách č. 

1270/5,1270/4,1276/10 a 1270/6. 
 

(3) Zóna A má výmeru 15,1176 ha. 
 

§ 4  
Zóna B 

 
(1) Časti územia prírodnej rezervácie, ktoré tvoria vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá a 

nížinné a podhorské kosné lúky vyžadujúce si manažment, sa vyčleňujú do zóny B so štvrtým stupňom ochrany 

podľa § 15 zákona. 
 

(2) Územie zóny B sa nachádza v katastrálnom území Veľká nad Ipľom na parcelách č. 

1270/5,1270/4,1276/10,1270/6 a 1270/2. 
 

(3) Zóna B má výmeru 5,025 ha. 
 

§ 5  
Zóna D 

 



(1) Časti územia prírodnej rezervácie, ktoré tvoria vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá a 

nížinné a podhorské kosné lúky výraznejšie ovplyvnené ľudskou činnosťou vyžadujúce si manažment, sa 

vyčleňujú do zóny D s druhým stupňom ochrany podľa § 13 zákona. 
 

(2) Územie zóny D sa nachádza v katastrálnom území Veľká nad Ipľom na parcelách č. 

1338/2,1292/73,1339,1625 a 1502/2. 
 

(3) Zóna D má výmeru 62,3075 ha. 
 

§ 6  
Vyznačenie a označenie prírodnej rezervácie 

 
(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 Lučenci, na Štátnej ochrane 

prírody Slovenskej republiky, Regionálnom centre ochrany prírody vo Zvolene, Správe Chránenej krajinnej 

oblasti Cerová vrchovina a na Obecnom úrade vo Veľkej nad Ipľom. 
 

(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. 
 

§ 7  
Zrušovacie ustanovenie 

 
Zrušuje sa vyhláška Krajského úradu v Banskej Bystrici č. 1/1999 z 25. marca 1997 o vyhlásení 

prírodnej rezervácie Dálovský močiar a jej ochranného pásma. 

 

 

§ 8  
Účinnosť 

 
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2012. 

 
 

 

Ing. Tibor Tuhársky, v. r.  
prednosta  

Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici 
 
 


