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5.
VYHLÁŠKA
Okresného úradu Prešov
č. 1/2017 zo 17. marca 2017 o Návštevnom poriadku prírodnej
pamiatky jaskyňa Zlá diera

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia kraja na základe § 24 ods. 19 a § 67 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.") a § 5 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní so
Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, Správou slovenských jaskýň ustanovuje:
§1
Účel vyhlášky
Účelom vyhlášky je prispieť k ochrane prírodnej pamiatky jaskyňa Zlá diera (ďalej len „jaskyňa“) a jej
únosnému využívaniu na kultúrno-výchovné účely úpravou podrobností o územnej ochrane a využívaní
jaskyne a o správaní sa jej návštevníkov.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa považuje za
a) návštevníka jaskyne každá fyzická osoba, ktorá vstúpi na územie jaskyne s cieľom jej kultúrnovýchovného využívania alebo liečenia,
b) kultúrno-výchovné využívanie jaskyne každý organizovaný vstup a prehliadka sprístupnenej časti
jaskyne s cieľom poznávania jej prírodných a historických hodnôt a každý organizovaný vstup a pobyt
v jaskyni v rámci telovýchovného, športového alebo kultúrno-výchovného podujatia, ako aj iného
spoločenského podujatia prístupného verejnosti,
c) prevádzkovateľa jaskyne: Rudolf Košč, Exnárova 33, 080 01 Prešov,
d) sprievodcu fyzická osoba určená prevádzkovateľom jaskyne, ktorá je viditeľne označená ako sprievodca
spôsobom odlišujúcim ju od návštevníkov jaskyne.
§ 3
Podmienky využívania jaskyne
(1) Základné povinnosti návštevníkov a prevádzkovateľa jaskyne vo vzťahu k ochrane jaskyne a
bezpečnosti návštevníkov sú ustanovené v § 24 ods. 4, 5 a 17 zákona č. 543/2002 Z. z..
(2) Otváracia doba a čas vstupu do jaskyne sú uvedené v prílohe č. 1.
(3) Vstúpiť do jaskyne a pohybovať sa v jaskyni možno len so sprievodcom po prehliadkovom
chodníku alebo inak vyznačenej prehliadkovej trase (ďalej len „prehliadková trasa jaskyne"). Prehliadková trasa
jaskyne je uvedená v prílohe č. 2.
(4) Pred vstupom a počas pobytu v jaskyni je návštevník povinný riadiť sa pokynmi sprievodcu.
(5) Návštevníci nesmú
a) vstupovať do jaskyne so psami alebo inými zvieratami, batožinou s rozmermi väčšími ako 50 x 35 x 25 cm
alebo pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok,
b) dotýkať sa, poškodzovať a ničiť jaskynnú výplň a poškodzovať a ničiť ostatné zložky a prvky
jaskynného ekosystému,
c) zbierať nerasty a skameneliny, paleontologické nálezy a ich časti,
d) rušiť, chytať alebo usmrcovať netopiere alebo iné živočíchy,
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odhadzovať odpadky, fajčiť alebo inak znečisťovať podzemné priestory,
konzumovať potraviny a nápoje,
rušiť pokoj a ticho a akýmkoľvek spôsobom narúšať výklad sprievodného slova pre návštevníkov,
dotýkať sa elektrického zariadenia,
poškodzovať technické zariadenia,
oslepovať návštevníkov a narúšať priebeh prehliadky používaním vlastných svietidiel,
vybočovať a pohybovať sa mimo prehliadkovej trasy jaskyne,
vzďaľovať sa od skupiny návštevníkov vedenej sprievodcom, zdržiavať sa a obmedzovať
pohyb ostatných návštevníkov.
(6) Sprievodca je oprávnený po opakovanom upozornení prerušiť prehliadku a vyviesť z jaskyne
návštevníka, ktorý koná v rozpore s odsekmi 4 a 5, a to bez nároku na vrátenie vstupného.

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)

§ 4
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2017.

Mgr. Emil Chlapeček v. r.
prednosta
Okresného úradu Prešov
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Príloha č. 1
k vyhláške Okresného úradu
Prešov
č. 1/2017

Otváracia doba a čas vstupu do jaskyne

Jaskyňa je otvorená od 1. apríla do 15. novembra.
Vstupy a prehliadku jaskyne na kultúrno-výchovne využívanie možno vykonávať vo vymedzenom období
denne od pondelka do nedele v čase od 8.30 do 19.00 hod.. Počet vstupov do jaskyne, dĺžka jednotlivých
vstupov, počet návštevníkov na jeden vstup a čas jednotlivých vstupov do jaskyne je uvedený vo Vstupnom
poriadku, ktorý vydáva prevádzkovateľ jaskyne.
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6.
VYHLÁŠKA
Okresného úradu Bratislava
č. 1 /2017 zo dňa 05.04.2017,
ktorou sa vyhlasujú vody určené na kúpanie a určujú povrchové vody vhodné pre život
a reprodukciu pôvodných druhov rýb

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa 60 ods. 6, písm. a) a b) v spojení
s § 8 ods. 2 a § 10 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§1
Predmet vyhlášky
Touto vyhláškou sa vyhlasujú vody určené na kúpanie a určujú povrchové vody vhodné pre život
a reprodukciu pôvodných druhov rýb.
§2
Vody určené na kúpanie
a povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb
1) Za vody určené na kúpanie sa vyhlasujú tečúce alebo stojaté vody uvedené v prílohe č. 1.
2) Za povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb sa určujú vody
v prílohe č. 2.

uvedené

§3
Zrušuje sa Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 6/2002
zo dňa 15. novembra 2012, ktorou boli vyhlásené vody vhodné na kúpanie a určené povrchové vody vhodné pre
život a reprodukciu pôvodných druhov rýb.
§4
Táto vyhláška nadobúda platnosť dňom jej vyhlásenia.
Účinnosť nadobúda pätnásty deň po jej vyhlásení.

JUDr. Maroš Karšňák v. r.
prednosta
Okresného úradu Bratislava
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Príloha č. 1
k vyhláške Okresného úradu
Bratislava
odbor starostlivosti o životné
prostredie
č. 1 / 2017

ZOZNAM VYHLÁSENÝCH VÔD URČENÝCH NA KÚPANIE

Lokalita
Názov lokality

Typ lokality

Vodný tok

Rozloha
2
Km

Obec

KÚŽP v BRATISLAVE
Zlaté piesky

Bratislava

Odkryté podzemné vody

-

0,56

Vajnorské jazero

Bratislava

Odkryté podzemné vody

-

0,16

Slnečné jazerá

Senec

Odkryté podzemné vody

-

1,16

Ivanka pri Dunaji

Ivanka pri Dunaji

Odkryté podzemné vody

-

0,075

Kunovská priehrada

Sobotište

Vodná nádrž

Vrbovčanka

0,633
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Príloha č. 2 k Vyhláške
Okresného úradu Bratislava
odbor starostlivosti o životné prostredie
č. 1 /2017

ZOZNAM URČENÝCH POVRCHOVÝCH VÔD VHODNÝCH PRE ŽIVOT A REPRODUKCIU PÔVODNÝCH DRUHOV RÝB
Hydrologické číslo

Kraj

Názov stanovenej Ďalšie toky
vody (kmeňový (kmeňový
tok č.1)
č.2)

Vymedzenie I.

rkm

Vymedzenie II.

rkm

Poznámka

Patrí aj pre Kaprové vody
odpadový
kanál
vodného diela
Gabčíkovo

4-20-01-001 ...003, 4- Bratislavský
20-01-005 ...012, 420-01-014, 4-20-01016

Dunaj

Od štátnej
1880
hranice s
Rakúskom- ústie
Moravy

Po ústie Váhu

1766

4-17-02-005 ...008, 4- Bratislavský
17-02-042
...052,417-02-101,4-17-02115 ...117

Morava

Od štátnej
hranice s ČR

Po ústie Dunaja

0

4-17-02-009 ...019, 4- Bratislavský
17-02-028 ...033

Rudava

Od prameňov

Po ústie Veľko- 5,5
levárskeho náhonu

**
**
Od nápustného
objektu

***
***
Po ústie Váhu

4-17-02-018
Bratislavský
4-17-02-020 ...028
Bratislavský
4-21-15-001, 4-21-15- Bratislavský
011,4-21-15-012

Vysvetlivky:
Hydrologické číslo*
**
***

Stará Rudava
Rudavka
Malý Dunaj

Zatriedenie

tok

107

126

26,1

Okrem
Čiernej vody
a
Dolného
Dudváhu

... v hydrologickom čísle znamená „až“
od miesta, kde dochádza k sútoku minimálne dvoch drobných vodných tokov vzniknutých sútokom pramenných stružiek
do ústia menovaného toku

