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VYHLÁŠKA 
Krajského úradu životného prostredia Košice č. 4/2011 z 18. februára 2011, 

ktorou sa vyhlasuje ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky Gombasecká jaskyňa  
 

Krajský úrad životného prostredia Košice podľa § 24 ods. 8 a 21 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prí-
rody 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 
Predmet ochrany ochranného pásma národnej prírodnej pamiatky  

Gombasecká jaskyňa 
 

(1) Vyhlasuje sa ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky Gombasecká jaskyňa (ďalej 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 podľa § 24 ods. 9 
a 10 zákona. 
 

§ 2 
Vymedzenie hraníc ochranného pásma národnej prírodnej pamiatky 

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

Silická Brezová na parcelách č. 251, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 280, 293, 299, 433, 434, 452, 279/1 a 
279/2, v katastrálnom území Silica na parcelách č. 1138, 1144, 1261, 1289, 1298, 1311, 1326, 1338, 1346, 
1352, 1353, 1354, 1362, 1363, 1364, 1389, 1390, 1418, 1451, 1548, 1562, 1564, 1609, 1115/3, 1115/4, 1115/5, 
1145/1, 1145/25, 1145/29, 1145/30, 1145/31, 1145/32, 1162/7, 1182/1, 1182/2, 1191/1, 1191/3, 1191/4, 
1219/2, 1266/1, 1266/2, 1319/1, 1319/2, 1336/1, 1336/2, 1340/2, 1361/2, 1422/1, 1422/2, 1422/5, 1422/6, 
1514/1, 1514/2, 1514/5, 1514/6, 1514/7, 1514/8, 1664/2, 1678/2, 1831/1, 997/4 a 4490/1, v katastrálnom úze-
mí Plešivec na parcelách č. 1658, 1659, 1660, 1661, 1952, 1652/1, v katastrálnom území Vidová na parcelách 
č. 222/1 a 222/2 a v katastrálnom území Slavec na parcelách č. 459/1, 459/2 a 459/3 podľa katastrálnej mapy v 
mierke 1 : 5 000 so stavom k 9. februáru 2006.  

(2) Ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky má výmeru 642,4831 ha.  

(3) Ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky je v teréne vymedzené podľa katastrálnej mapy v mierke 
1 : 5 000 so stavom k 9. februáru 2006 a lesníckej porastovej mapy v mierke 1 : 10 000, ktorá je súčasťou les-
ného hospodárskeho plánu na lesnom hospodárskom celku Brzotín so stavom k 1. januáru 2002. 

 
§ 3 

Vyznačenie a označenie ochranného pásma národnej prírodnej pamiatky 
 

(1) Hranice ochranného pásma národnej prírodnej pamiatky sa vyznačia v katastri nehnuteľností. Mapy so 
zakreslenými hranicami ochranného pásma národnej prírodnej pamiatky 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 Košice, na Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky, Sprá-
ve slovenských jaskýň, na Obvodnom úrade životného prostredia v Rožňave, na Obecnom úrade v Silickej Bre-
zovej, na Obecnom úrade v Silici, na Obecnom úrade v Plešivci, na Obecnom úrade v Slavci a na Obecnom 
úrade vo Vidovej. 

(2) Označenie ochranného pásma národnej prírodnej pamiatky v teréne zabezpečí Štátna ochrana prírody 
Slovenskej republiky, Správa slovenských jaskýň do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
vyhlášky. 
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§ 4 
Účinnosť 

 
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2011. 

 
 
 
 
 Ing. Marián Sasák, v. r. 
 prednosta 
 Krajského úradu životného prostredia Košice 
 
 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA 
Krajského úradu životného prostredia Košice č.  5/2011 z 10. marca 2011, 

ktorou sa obmedzuje alebo zakazuje  používanie vôd na plavbu 
plavidlami so spaľovacími motormi 

 
 
 

Krajský  úrad životného prostredia Košice podľa § 60 ods. 6 písm. c) a § 19 ods. 8) zákona NR SR č. 
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  
(vodný zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej „vodný 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 platnom znení, 
ustanovuje v územnom obvode Krajského úradu životného prostredia Košice:  
 

§ 1 
Účel vyhlášky 

 
Účelom všeobecne záväznej vyhlášky (ďalej len „vyhláška“) je zabezpečenie ochrany kvality povrchových 

vôd a vodných ekosystémov, ochrana zdravia a bezpečnosť osôb a  ochrana vodných stavieb. 
 

§ 2 
Predmet vyhlášky 

 
Touto vyhláškou sa na vybraných vodných plochách v územnom obvode Krajského úradu životného pro-

stredia Košice obmedzuje alebo zakazuje používanie vôd na plavbu plavidlami so spaľovacími motormi. 
 

§ 3 
Obmedzenie alebo zákaz používania vôd na plavbu 

plavidlami so spaľovacími motormi 
       

Plavba plavidlami so spaľovacími motormi je : 

a) obmedzená na vybraných vodných plochách uvedených v prílohe č. 1 a vyznačená v mapových  
    podkladoch uvedených v prílohe č. 2 a č. 3, 

b) zakázaná na vodných plochách uvedených v prílohe č. 4. 
 

§ 4    
Osobitné podmienky pre používanie vôd na plavbu 

 
Športové podujatia a rekreačné podujatia organizované na vybraných vodných plochách je možné usku-

točniť plavbou plavidlami so spaľovacími motormi len po predchádzajúcom oznámení Krajskému úradu 
životného prostredia Košice a po prerokovaní so Štátnou plavebnou správou a správcom vodnej plochy.       
 


