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VYHLÁŠKA 

Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 1/2010 z 11. novembra 2010, 

ktorou sa vyhlasuje ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky Važecká jaskyňa 

 

Krajský úrad životného prostredia v Prešove podľa § 24 ods. 8 a 21 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody 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., po dohode s Krajským úradom životného prostredia v Žiline ustanovuje: 
 

§ 1 

Predmet ochrany ochranného pásma národnej prírodnej pamiatky Važecká jaskyňa 

 

1) Vyhlasuje sa ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky Važecká jaskyňa (ďalej len „ochranné 
pásmo národnej prírodnej pamiatky“). 

2) V ochrannom pásme národnej prírodnej pamiatky sú predmetom ochrany citlivé jaskynné geosystémy 
a ich špecifické hydrologické a hydrogeologické pomery.  

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 Prešovskom kraji, v okrese Poprad, 

v katastrálnom území Štrba na parcelách číslo 3197/1 časť, 3209 a 3228 časť a v Žilinskom kraji, v okrese 

Liptovský Mikuláš, v katastrálnom území Važec na parcelách číslo 1467/3, 1467/4, 1467/1, 1467/2, 1468, 

1469, 2199/2, 2200 časť, 2208, 2209, 2235 časť, 2241, 2244, 2550 a 2554.  

2) Ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky má výmeru 87,3728 ha. 

3) Ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky je v teréne vymedzené podľa katastrálnej mapy 
v mierke 1 : 5000 so stavom k roku 2010 a lesníckej porastovej mapy v mierke 1 : 10 000, ktorá je súčasťou 
lesného hospodárskeho plánu na lesnom hospodárskom celku Čierny Váh so stavom k 1. januáru 2004. 
 

§ 3 

Podrobnosti o podmienkach ochrany ochranného pásma národnej prírodnej pamiatky 

 

Súhlas štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny na organizovanie telovýchovného, športového alebo 
kultúrno-výchovného podujatia, ako aj iného verejnosti prístupného spoločenského podujatia podľa § 24 ods. 
10  písm. i) zákona sa nevyžaduje na parcelách číslo 2199/2, 2200, 2550 a 2554 v katastrálnom území Važec.  
 

§ 4 

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 v Prešove, na Krajskom úrade životného prostredia 
v Žiline, na Obvodnom úrade životného prostredia v Poprade, na Obvodnom úrade životného prostredia 
v Liptovskom Mikuláši, na Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky, Správe slovenských jaskýň, na 

Obecnom úrade v Štrbe a na Obecnom úrade vo Východnej. 

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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§ 5 

Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť  1. januára 2011. 
 

 
 

 Mgr. Juraj Hurný, v. r. 
 prednosta 

 Krajského úradu životného prostredia v Prešove 

 

OZNÁMENIE 

Obvodného úradu Košice – okolie o vydaní rozhodnutia č. B/2010/04900 z 23. novembra 2010, 

ktorým sa zrušuje pracovisko Obvodného úradu Košice – okolie  

so sídlom v meste Moldava nad Bodvou 

 

Obvodný úrad Košice – okolie vydal rozhodnutie č. B/2010/04900 zo dňa 23.11.2010, po vydaní 
súhlasu Ministerstva vnútra SR na zrušenie pracoviska obvodného úradu zo dňa 22.10.2010 č. p. KST-

2010/002054 na návrh Obvodného úradu Košice – okolie zo dňa 18.10.2010 podľa, ktorého  
 

z r u š u j e  

dňom 30. novembra 2010 

pracovisko Obvodného úradu Košice – okolie  

so sídlom v meste Moldava nad Bodvou,  

ul. ČSA 9 

 

1. Pracovisko Obvodného úradu Košice – okolie so sídlom v meste Moldava nad Bodvou zabezpečovalo 
výkon činnosti štátnej správy na úseku: 

- všeobecnej vnútornej správy vo veciach priestupkov 

2. Územný obvod pracoviska Obvodného úradu Košice – okolie so sídlom v meste Moldava nad Bodvou 

tvorili obce: Buzica, Čečejovce, Cestice, Debraď, Drienovec, Dvorníky – Včeláre, Hačava, Háj, 
Hosťovce, Chorváty, Janík, Jasov, Komárovce, Medzev, Mokrance, Moldava nad Bodvou, Nižný Lánec, 
Paňovce, Peder, Poproč, Rešica, Rudník, Turňa nad Bodvou, Turnianska Nová Ves, Štós, Vyšný 
Medzev, Zádiel, Žarnov. 

3. Pracovisko vykonávalo svoju činnosť v týchto úradných dňoch a hodinách: 

Pondelok: 07.30 hod. – 15.30 hod. 

Utorok: 07.30 hod. – 15.30 hod. 

Streda: 07.30 hod. – 16.30 hod. 

Štvrtok: 07.30 hod. – 15.30 hod. 

Piatok: 07.30 hod. – 14.30 hod. 

4. Výkon činnosti štátnej správy na úseku všeobecnej vnútornej správy vo veciach priestupkov pre obce: 
Buzica, Čečejovce, Cestice, Debraď, Drienovec, Dvorníky – Včeláre, Hačava, Háj, Hosťovce, Chorváty, 
Janík, Jasov, Komárovce, Medzev, Mokrance, Moldava nad Bodvou, Nižný Lánec, Paňovce, Peder, 
Poproč, Rešica, Rudník, Turňa nad Bodvou, Turnianska Nová Ves, Štós, Vyšný Medzev, Zádiel, Žarnov 
bude v plnom rozsahu zabezpečovať Obvodný úrad Košice – okolie, Hroncova 13, 041 70 Košice.  

 

 

 

 Ing. Milan Rabatin, v. r. 

 prednosta 

 Obvodného úradu Košice – okolie 

 


