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VYHLÁŠKA 
Krajského úradu životného prostredia Košice č. 3/2012 z 26. novembra 2012, 

ktorou sa vyhlasujú verejnosti voľne prístupné jaskyne  
Zelená jaskyňa, Biela jaskyňa, Hatinská jaskyňa, Hutnianska jaskyňa a Peško  

Krajský úrad životného prostredia Košice podľa § 24 ods. 18 a 19 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny (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. po dohode 
so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, Správou slovenských jaskýň ustanovuje: 

§ 1 
Verejnosti voľne prístupné jaskyne  

Zelená jaskyňa, Biela jaskyňa, Hatinská jaskyňa, Hutnianska jaskyňa a Peško 

Za verejnosti voľne prístupné jaskyne sa vyhlasujú prírodné pamiatky 

a) Zelená jaskyňa v katastrálnom území Dobšiná, okres Rožňava, 

b) Biela jaskyňa v katastrálnom území Letanovce, okres Spišská Nová Ves, 

c) Hatinská jaskyňa v katastrálnom území Debraď, okres Košice – okolie, 

d) Hutnianska jaskyňa v katastrálnom území Bretka, okres Rožňava a 

e) Peško v katastrálnom území Bretka, okres Rožňava 

(ďalej len „jaskyne“). 

§ 2  
Podmienky využívania jaskýň 

(1)  Základné povinnosti návštevníkov vo vzťahu k ochrane jaskýň sú ustanovené v § 24 ods. 4 
zákona. 

(2)  Jaskyne sú prístupné návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania ich prírodných a historických 
hodnôt. 

(3)  Návštevníci sa môžu voľne pohybovať po celej ploche jaskýň. 

§ 3 
Označenie jaskyne 

(1)  Jaskyne sa označujú tabuľami so štátnym znakom Slovenskej republiky a tabuľami s osobitným 
označením, ktoré obsahujú nápis „Verejnosti voľne prístupná jaskyňa“ a základné informácie o jaskyni 
a podmienkach jej využívania návštevníkmi. 

(2) Označenie jaskýň v teréne zabezpečí Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa 
slovenských jaskýň do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky. 

§ 4 
Účinnosť 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013. 

 
 Ing. Milan Murín, v. r. 
 prednosta 
 Krajského úradu životného prostredia Košice 
 
 
 


