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VEC
Druhé oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu
SKUEV0642 Javornícky hrebeň do národného zoznamu území európskeho významu
a žiadosť o spoluprácu
Dňa 12. 04. 2011 sa konalo mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Makove, ktoré sa
zaoberalo prerokovaním zámeru Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie ochrany prírody
a tvorby krajiny, na zaradenie lokality Javornícky hrebeň do zoznamu navrhovaných území
Európskeho významu. Kompletnú zápisnicu nájdete na www.makov.sk v časti „Úradná tabuľa“.
Na uvedenom základe som ako starosta obce listom č. S253/R661/2011 zo dňa 19. 04. 2011 vydal
záväzné stanovisko Obce Makov k zámeru MŽP SR na zaradenie lokality Javornícky hrebeň do
Národného zoznamu území európskeho významu.
Dňa 25. 07. 2011 Obec Makov obdržala e-mailom druhé oznámenie Ministerstva životného
prostredia SR zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0642
Javornícky hrebeň do národného zoznamu území európskeho významu.
Podstatou je, že stanovisko Obce Makov je rozporné. Ministerstvo životného prostredia SR sa snaží
tieto rozpory riešiť úpravou vymedzenia lokality, kde vypúšťa časť pozemkov Javorníckeho
hrebeňa na Bútorkach a namiesto toho zaraďuje pozemky u Lovasi a u Baculi do Národného
zoznamu území európskeho významu.
Dňa 9. augusta 2011 o 13.30 hod sa preto v Dome kultúry Makov uskutoční druhé verejné
prerokovanie doplneného zoznamu návrhu na zaradenie lokality Javornícky hrebeň do Národného
zoznamu navrhovaných území európskeho významu s nasledovným programom:
1. Základné údaje o lokalite SKUEV0642 Javornícky hrebeň a odôvodnenie jej zaradenia do
národného zoznamu území európskeho významu
2. Podrobnosti o navrhovanej ochrane a obmedzeniach (vymedzenie činností, na výkon ktorých je
potrebný súhlas orgánu ochrany prírody alebo výkon ktorých je zakázaný)
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3. Informácia o možnosti zapojenia vlastníkov (správcov, nájomcov) do manažmentu lokality
a finančné nástroje na ich motiváciu
4. Diskusia
5. Vyjadrenie vlastníkov (správcov, nájomcov) pozemkov k zaradeniu navrhovaného územia
európskeho významu Javornícky hrebeň do národného zoznamu
Preto doporučujem, aby sa tohto prerokovania zúčastnili poslanci obecného zastupiteľstva a najmä
vlastníci pozemkov na Javorníckom hrebeni a vlastníci pozemkov u Lovasi a u Baculi.
Pretože sa jedná o veľký počet vlastníkov, obci bol tento zámer doručený verejnou vyhláškou, ktorá
je zverejnená:
- dňa 26. 07. 2011 na úradnej tabuli obce pred vchodom do Obecného úradu a vo vestibule
- dňa 26. 07. 2011 na www.makov.sk v časti „Úradná tabuľa“
S pozdravom
Rozdeľovník:
pozvánka MŽP SR č. 6798/2011-2.1, 44863/2011 zo dňa 25. 07. 2011
Rozdeľovník:
1. úradná tabuľa obce od 26. 07. 2011
2. obecný rozhlas – vyhlásené 3x týždenne od 26. 07. 2011 do 09. 08. 2011
3. infokanál obce od 26. 07. 2011 do 09. 08. 2011
4. webová stránke obce od 26. 07. 2011

Ing. Marián Masnica
starosta obce
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