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VYHLÁŠKA 
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici  

. 5/2005 z 8. decembra 2005,  
ktorou sa vyhlasuje ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky Bystrianska jasky a 

 

Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici pod a § 24 ods. 8 a 21 zákona . 543/2002 Z. z.  

o  ochrane  prírody  a krajiny v znení zákona . 525/2003 Z.z. ( alej len „zákon“)  a  § 7 ods. 2  zákona            

.  525/2003 Z.z.  o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

ustanovuje: 

 

§ 1 
Predmet ochrany ochranného pásma národnej prírodnej pamiatky Bystrianska jasky a 

 

(1) Vyhlasuje sa ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky Bystrianska jasky a ( alej len 

„ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky“). 

(2) V ochrannom pásme národnej prírodnej pamiatky sú predmetom ochrany citlivé jaskynné 

geosystémy. 

(3) Na území ochranného pásma národnej prírodnej pamiatky platia podmienky ochrany pod a § 24 

ods. 9 a 10 zákona.   

 
§ 2 

Vymedzenie hraníc ochranného pásma národnej prírodnej pamiatky 
 

(1) Ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky sa nachádza v okrese Brezno, v katastrálnom území 

Valaská na parcelách . 2570/3, 3085, 2570/2 (vodné plochy), 2395/4, 2566/3, 2567/2, 2567/1, 2571/1, 2394/1, 

2395/2, 2396/2, 2571/2, 2396/4, 2410, 2568, 2402/1, 2394/2, 2395/3, 2395/5, 2395/6, 2375/7, 2396/1, 2396/3, 

2396/5, 2397, 2399 (trvalé trávne porasty), 2400, 2401, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2411, 2412, 

2413, 2414, 2569, 2988, 3010/1, 3010/2, 2402/2, 2398, 2987/1, 2987/2, 2987/3 (zastavané plochy) a 2570/1 

(ostatné plochy) a na astiach parciel . 2573, 2566/1 (trvalé trávne porasty) a 2574 (lesné pozemky) pod a 

katastrálnej mapy M 1: 2 000 so stavom k 24. septembru 2003.  

(2) Ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky má výmeru 104,1694 ha. 

(3) Ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky je v teréne vymedzené pod a katastrálnej mapy M 1 : 

2 000 so stavom k 24. septembru 2003 a lesníckej porastovej mapy M 1 : 10 000, ktorá je sú as ou lesného 

hospodárskeho plánu na lesnom hospodárskom celku umbier so stavom k 13. augustu 1999. 

 

§ 3  

Vyzna enie a ozna enie ochranného pásma národnej prírodnej pamiatky 

(1) Hranice ochranného pásma národnej prírodnej pamiatky sa vyzna ia v katastri nehnute ností. Mapy 

so zakreslenými hranicami ochranného pásma národnej prírodnej pamiatky sú spolu s touto vyhláškou 

a ostatnou dokumentáciou uložené a možno do nich nahliadnu  v štátnom zozname osobitne chránených astí 

prírody a krajiny, na Krajskom úrade životného prostredia v Banskej Bystrici, na Správe slovenských jaský  

v Liptovskom Mikuláši, na Obvodnom úrade životného prostredia v Brezne a na Obecnom úrade vo Valaskej.  

(2) Ozna enie ochranného pásma národnej prírodnej pamiatky v teréne zabezpe í Správa slovenských 

jaský  v Liptovskom Mikuláši do šiestich mesiacov odo d a nadobudnutia ú innosti tejto vyhlášky. 

 

§ 4 
Ú innos  

             Táto vyhláška nadobúda ú innos  1. januára 2006. 

  

                                                                                                    Ing. Tibor Tuhársky  v. r. 

                                                                                                              prednosta 

                                                                                          Krajského úradu životného prostredia                                          

                                                                                                        v Banskej Bystrici  

 !


