
 
 

 

VYHLÁŠKA  
Krajského úradu životného prostredia Nitra č. 1/2009 z 3. marca 2010,  

ktorou sa vyhlasuje chránený areál Šándorky 
 

 

Krajský úrad životného prostredia Nitra podľa § 21 ods. 1 a 4 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  

Chránený areál Šándorky 

 
(1) Vyhlasuje sa chránený areál Šándorky (ďalej len „chránený areál“). 

 
(2) Chránený areál sa nachádza v okrese Levice v katastrálnom území Opatová na parcelách č. 819 a 

820/1 podľa katastrálnej mapy Opatová, mapový list číslo ZS V-21-ae v mierke 1 : 2 880 so stavom k 30. júnu 

2008. 
 

(3) Chránený areál má výmeru 3,1132 ha. 
 

(4) Ochranné pásmo chráneného areálu sa podľa § 17 ods. 3 zákona nevyhlasuje. 
 

(5) Chránený areál je v teréne vymedzený podľa katastrálnej mapy Opatová, mapový list číslo ZS V-

21-ae v mierke 1 : 2 880 so stavom k 30. júnu 2008. 

 
 

§ 2  
Predmet ochrany a stupeň ochrany chráneného areálu 

 
(1) Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie ochrany ochrana biotopov európskeho 

významu: Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte s významným výskytom 

druhov čeľade Orchidaceae (6210), Subpanónske travinno-bylinné porasty (6240), Xerotermné kroviny 

(40A0), Pionierske porasty zväzu Alysso-Sedion albi na plytkých karbonátových a bázických substrátoch 

(6110) a druhov rastlín európskeho významu: poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis) a hadinec červený 

(Echium russicum). 
 

(2) V chránenom areáli platí tretí stupeň ochrany podľa § 14 zákona. 
 

 

§ 3  
Vyznačenie a označenie chráneného areálu 

 

(1) Hranice chráneného areálu sa vyznačia v katastri nehnuteľností. Mapy so zakreslenými hranicami 

chráneného areálu 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 

Nitre, na Obvodnom úrade životného prostredia v Leviciach, na Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky, 



Regionálnom centre ochrany prírody v Nitre, Správe Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a na Obecnom úrade 

v Novej Dedine. 
 

(2) Označenie prírodnej rezervácie v teréne zabezpečí Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 

Regionálne centrum ochrany prírody v Nitre, Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie do šiestich mesiacov 

odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky. 

 
 

§ 4  
Účinnosť 

 
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2010. 

 
 

 

Ing. Rudolf Hlavačka, v. r.  
prednosta  

Krajského úradu životného prostredia Nitra 
 
 


