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VYHLÁŠKA 

Krajského úradu životného prostredia Košice 
. 10/2005 z 5. septembra 2005, 

ktorou sa vyhlasuje ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky Domica 
 

Krajský úrad životného prostredia Košice 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 Domica 

 
  (1) Vyhlasuje sa ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky Domica ( 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 Rož ava, v katastrálnom 

území Dlhá Ves na parcelách . 1137/1, 1137/2, 1137/3, 1137/4, 1145, 1146, 1147/1, 1147/2, 1147/3, 1148/1, 

1148/2, 1149 as , 1154/10, 1154/2, 1154/3, 1154/4, 1154/7, 1154/8, 1154/9, 1158/1 as , 1159/2, 1159/3, 

1159/4, 1160, 1163/1 as , 1926, 1927/6 as , 1930 a 1931 a v katastrálnom území Ke ovo na parcelách . 438 

as , 440/1, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448/1 as , 449/1, 449/2, 452, 453, 454/1, 455, 456, 457, 458, 

459, 460, 461, 462, 463, 464/1, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486/1, 

486/2, 486/3, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495/1, 495/2, 496, 497, 498, 499, 499/0/3, 500, 501, 503/1 

as , 504, 505, 506, 507 as , 511, 512, 513, 514 as , 515, 516, 517, 518/1, 518/2, 519, 520, 521, 522, 523, 

550/1, 551, 552, 553, 554, 555, 557, 578 as  a 579 pod a katastrálnej mapy M 1 : 5 000 so stavom k roku 

2003. 

 

  (2) Ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky má výmeru 616,6892 ha. 

 

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

M 1 : 5 000 so stavom k roku 2003 a lesníckej porastovej mapy M 1 : 10 000, ktorá je sú as ou lesného 

hospodárskeho plánu na lesnom hospodárskom celku Stár a so stavom k 1. januáru 1997. 

 

 

§ 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 Košice, na Správe slovenských jaský  v Liptovskom 

Mikuláši, na Obvodnom úrade životného prostredia v Rož ave, na Obecnom úrade v Dlhej Vsi a na Obecnom 

úrade v Ke ove. 

 

  (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. októbra 2005. 

 

 

 

   Ing. Oliver Kovács  v. r. 

                                                                                                                           prednosta 

Krajského úradu  životného  prostredia Košice 

 


