
 

VYHLÁŠKA  
Krajského úradu životného prostredia Nitra č. 1/2011 zo 14. januára 2011,  

ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Palárikovské lúky 
 

 

Krajský úrad životného prostredia v Nitre podľa § 22 ods. 1 a 6 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 Palárikovské lúky 

 

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

2) Prírodná rezervácia sa nachádza v okrese Nové Zámky v katastrálnom území Palárikovo na parcelách 

číslo 4450 a 4466. 
 

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 16,9313 ha. 
 

5) Prírodná rezervácia je v teréne vymedzená podľa katastrálnej mapy Palárikovo, mapový list číslo ZS X-

24-cf, ZS X-24-cg, v mierke 1 : 2880 so stavom k 27. júnu 2008. 

 
§ 2 

 
Predmet ochrany a stupeň ochrany prírodnej rezervácie 

 

1) Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie je zabezpečenie ochrany zachovalých biotopov európskeho 

významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a Vnútrozemské slaniská a slané lúky (1340) a druhov eu-

rópskeho významu: pichliač úzkolistý (Cirsium brachycephalum) a kunka červenobruchá (Bombina bombina). 
 

2) V prírodnej rezervácii platí štvrtý stupeň ochrany podľa § 15 zákona. 
 

 

§ 3 
 

Podrobnosti o podmienkach ochrany prírodnej rezervácie 

 

Zákaz rúbať dreviny podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona sa nevzťahuje na činnosti vykonávané prevádzko-

vateľom železničnej trate v jej ochrannom pásme v súlade s osobitným predpisom. 
1/ 

 
§ 4  

Vyznačenie a označenie prírodnej rezervácie 

 

1) Hranice prírodnej rezervácie sa vyznačia v katastri nehnuteľností. Mapy so zakreslenými hranicami 

prírodnej rezervácie 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 Nových Zámkoch, na Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky, 

Regionálnom centre ochrany prírody v Bratislave, Správe Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy a na 

Obecnom úrade v Palárikove. 
 

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

gionálne centrum ochrany prírody v Bratislave, Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy do šiestich 

mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky. 



§ 5  
Účinnosť 

 
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1.ferbuára 2011. 

 
 
 
 
 

 

RNDr. Ivan Michna, v. r.  
prednosta  

Krajského úradu životného prostredia Nitra 
 
 
 


