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Z Á K O N
z  30. januára 2001

o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice a okolia 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

§ 1

Účel zákona

Účelom tohto zákona je utvori� podmienky na plne-
nie Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prí-
rodného dedičstva,1) najmä na zachovanie urbanizova-
ného priestoru historického jadra Banskej Štiavnice
a okolia, zachovanie existujúcich architektonických,
umelecko-historických a technických pamiatok v ich
pôvodnom prírodnom prostredí, na zabezpečenie ob-
novy a oživenia stredovekého historického mesta Ban-
ská Štiavnica pri súčasnom zachovaní jeho pôvodnosti
a celistvosti.

§ 2

Vymedzenie územia

Tento zákon sa vz�ahuje na katastrálne územie mes-
ta Banská Štiavnica a na katastrálne územia obcí
Banská Belá, Banský Studenec, Dekýš, Hodruša-Hám-
re, Ilija, Podhorie, Repište, Svätý Anton, Štiavnické
Bane, Voznica, Vyhne, na ktorých sa nachádzajú tech-
nické pamiatky zapísané v Zozname svetového dedič-
stva.2)

§ 3

Správa vymedzeného územia

Správu vymedzeného územia (§ 2) vykonáva mesto
Banská Štiavnica, ïalšie obce uvedené  v § 2, ako aj
miestne orgány štátnej správy pod¾a osobitných pred-
pisov.3)

§ 4

Zabezpečenie ochrany a rozvoja
vymedzeného územia

(1) Vláda Slovenskej republiky v súčinnosti
s ústrednými orgánmi štátnej správy utvára technic-
ko-organizačné a ekonomické podmienky na ochranu
a rozvoj vymedzeného územia (§ 2), najmä

a) napomáha pri zachovaní a rozvoji administratívne-
ho, hospodárskeho a kultúrneho postavenia Ban-
skej Štiavnice v rámci Slovenskej republiky,

b) prerokúva a schva¾uje  programy  podpôr  na  ob-
novu a oživenie historického jadra Banskej Štiavni-
ce, na záchranu a zachovanie ohrozených architek-
tonických a technických pamiatok, na ochranu
pôvodného prírodného prostredia vymedzeného
územia, ako  aj na budovanie  potrebnej technickej
a sociálnej infraštruktúry (ïalej len „podporný
program“).

(2) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spo-
lupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej
správy, s mestom Banská  Štiavnica a s ïalšími  ob-
cami (§ 2) vypracúva podporné programy  pod¾a  odse-
ku 1  písm. b) a zabezpečuje ich koordináciu a kontro-
lu uskutočňovania. 

(3) Ústredné orgány štátnej správy spolupracujú
pri   vypracúvaní   podporných programov  a technic-
ky, organizačne a ekonomicky sa podie¾ajú na ich
plnení.

(4)  Mesto Banská Štiavnica okrem povinností uve-
dených v osobitnom zákone4) zabezpečuje, aby
a) stavebná činnos� na území mesta Banskej Štiavni-

ce zachovávala, obnovovala a dotvárala objekty  vo
vymedzenom  území, pričom  táto  činnos� sa musí
vykonáva� na vysokej architektonickej a technickej
úrovni a musí zachováva� historický charakter
prostredia. Nová  výstavba  musí  harmonicky  do-
tvára� pôvodný  historický, architektonický,  kra-
jinný a urbanistický výraz Banskej Štiavnice. Kom-
pozičné a výškové usporiadanie  novej  výstavby
nesmie v  dia¾kových  poh¾adoch rušivo ovplyvňo-
va� panorámu a siluety dominánt  pamiatkovej re-
zervácie,5)

b) hospodárska činnos� v Banskej Štiavnici svojím
charakterom, dopravnými a priestorovými nárokmi
a  akýmko¾vek znečis�ovaním prostredia rušivo ne-
vplývala na krajinný, architektonický a urbanistic-
ký ráz mesta,

c) príprava a uskutočňovanie všetkých terénnych
úprav, dopravných,  vodohospodárskych, energe-
tických,  telekomunikačných a  ostatných stavieb
a prevádzka inžinierskych sietí nenarušili  archi-

1) Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva uverejnený pod č. 159/1991 Zb.
2) Zápis Výboru pre svetové dedičstvo UNESCO z 11. decembra 1993. 
3) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky  č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

4) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. 
5) § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2000 Z. z. o pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica.
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tektonický  výraz  jednotlivých  pamiatkových  ob-
jektov  i  pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica
ako celku. 

(5) Mesto Banská Štiavnica a ïalšie obce (§ 2) dbajú
na to, aby stavebná a hospodárska činnos� na vyme-
dzenom území neohrozovala zachovanie podstaty
technických pamiatok zapísaných v Zozname svetové-
ho dedičstva a rušivo nevplývala na ich historický
vzh¾ad.

§ 5

Finančné zabezpečenie

Ochrana a rozvoj územia Banskej Štiavnice a okolia
sa finančne zabezpečujú z týchto zdrojov:
a) rozpočet mesta Banská Štiavnica a rozpočty obcí

uvedených v § 2,
b) rozpočet ústredných orgánov štátnej správy,

rozpočty štátnych rozpočtových organizácií a štát-
nych príspevkových organizácií a verejnoprospeš-
ných organizácií v súlade so schválenými    podpor-
nými  programami a s osobitným zákonom,6)

c) príspevky zo štátnych fondov v súlade so schvále-

nými podpornými programami a s pravidlami po-
užitia,

d) dotácie a transfery zo štátneho rozpočtu,
e) dary, dotácie a granty neštátnych inštitúcií, práv-

nických osôb a fyzických osôb.

§ 6

Vykonávanie kontroly

Štátny doh¾ad nad ochranou a starostlivos�ou o vy-
medzené  územie (§ 2) vykonáva Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky v súčinnosti s Krajským pamiat-
kovým úradom Banská Bystrica, Okresným úradom
Banská Štiavnica, Okresným úradom Žiar nad Hro-
nom, Okresným úradom Žarnovica v rozsahu svojej
príslušnosti a pôsobnosti pod¾a osobitných predpi-
sov7) a mesto Banská  Štiavnica  a  ïalšie obce (§ 2)
v rozsahu svojej pôsobnosti.8)

§ 7

Záverečné ustanovenie

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. apríla 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky  č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
7) Zákon č. 49/2002 Z. z.  o ochrane  pamiatkového fondu.

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii  činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
8) Zákon č. 49/2002 Z. z. 

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
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N A R I A D E N I E  V L Á D Y
Slovenskej republiky

z 13. februára 2002,

ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský kras

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 12 ods. 2 a § 14
ods. 1 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny nariaïu-
je:

§ 1

Národný park Slovenský kras

Územie Slovenského krasu v okresoch Rožňava
a Košice-okolie sa vyhlasuje za Národný park Sloven-
ský kras (ïalej len „národný park“).

§ 2

Územie národného parku

Územie národného parku sa nachádza v okrese Rož-
ňava v katastrálnych územiach Ardovo, Bôrka, Brzo-
tín, Dlhá Ves, Drnava, Gemerská Hôrka, Honce, Hr-
hov, Hrušov nad Turňou, Jablonov nad Turňou,
Jovice, Kečovo, Kováčová pri Hrhove, Krásnohorská
Dlhá Lúka, Kružná, Kunova Teplica, Lipovník pri Rož-
ňave, Lúčka pri Hrhove, Pašková, Plešivec, Rakovnica,
Rožňavské Bystré, Silica, Silická Brezová, Silická Jab-
lonica, Slavec, Štítnik, Vidová a v okrese Košice-okolie
v katastrálnych územiach Debraï, Drienovec, Dvorní-
ky nad Turňou, Hačava, Háj, Jasov, Medzev, Turňa
nad Bodvou a Zádiel.  Národný park má výmeru
34 611,0832 ha; jeho územie je vymedzené v prílohe.

§ 3

Ochranné pásmo

Pre národný park sa vyhlasuje ochranné pásmo na
území okresu Rožňava v katastrálnych územiach Ar-
dovo, Brzotín, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Hrhov, Hru-
šov nad Turňou, Jablonov nad Turňou, Jovice, Kečovo,
Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipovník pri Rožňave, Roz-
ložná, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Sla-
vec, na území okresu Košice-okolie v katastrálnych
územiach Dvorníky nad Turňou, Hačava, Medzev, Tur-
ňa nad Bodvou, Zádiel a na území okresu Revúca
v katastrálnych územiach Gemerský Milhos�, Hucín,
Jelšavská Teplica, Mikolčany a Nováčany v Gemeri.
Ochranné pásmo má výmeru 11 741,5677 ha; jeho
územie je vymedzené v prílohe.

§ 4

Podrobnosti o podmienkach ochrany

Na území národného parku a jeho ochranného pás-
ma platia podmienky ochrany ustanovené osobitným
predpisom,1) pričom
a) rozorávaním a premiestňovaním pôdy a hliny

a úpravou pasienkov sa rozumie  vykonávanie ag-
rotechnických a melioračných zásahov do pôdy
v trvalých trávnych porastoch a lúkach,

b) pasením hospodársky významných druhov zvierat
sa rozumie pasenie koní, hovädzieho dobytka, oviec
a kôz,

c) činnos�ou meniacou prirodzený stav vodných to-
kov, vodných plôch, močiarov, mokradí, prameňov
a ponorov sa rozumie akýko¾vek zásah do prame-
ňov, ostatných vôd a ich brehov,

d) vo¾ným púš�aním domácich zvierat sa rozumie vo¾-
ný pohyb psov, mačiek, hydiny a jednotlivo sa pa-
súcich iných domácich zvierat vo vzdialenosti väč-
šej ako 200 m od najbližšieho trvalo obývaného
domu,

e) pestovaním cudzokrajných druhov rastlín a cho-
vom cudzokrajných druhov živočíchov mimo uza-
vretých objektov sa rozumie pestovanie alebo chov
takých jedincov, ktoré v danom území nemajú pô-
vodný areál rozšírenia, pričom tieto druhy sú pes-
tované alebo chované v podmienkach, ktoré umož-
ňujú ich rozšírenie do vo¾nej prírody alebo ich
kríženie s pôvodnými druhmi vo vo¾nej prírode,

f) za terénne úpravy sa v ochrannom pásme nepova-
žuje údržba ani rekonštrukcia rybničných hrádzí,

g) za aplikáciu chemických látok sa v ochrannom pás-
me nepovažuje hnojenie potrebné na zachovanie
funkčnosti rybničného hospodárstva.

§ 5

Dokumentácia

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice národného
parku a jeho ochranného pásma, sú uložené na Minis-
terstve životného prostredia Slovenskej republiky, na
Krajskom úrade v Košiciach, na Krajskom úrade
v Banskej Bystrici, na Okresnom úrade v Rožňave, na
Okresnom úrade v Košiciach-okolí a na Okresnom
úrade v Revúcej.

1) § 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
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§ 6

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej
socialistickej republiky č. 110/1973 Zb., ktorou sa vy-
hlasuje chránená krajinná oblas� Slovenský kras

v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 287/1994 Z. z.

§ 7

Účinnos�

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. marca 2002.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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I. Vymedzenie územia Národného parku Slovenský kras

Územie národného parku je vymedzené v teréne pod¾a katastrálnych máp so stavom v katastri nehnute¾ností
k 31. marcu 1999 a pod¾a lesníckych organizačných máp so stavom k 1. januáru 1991, k 1. januáru 1992
a k 1. januáru 1997 v mierke 1 : 25 000, z ktorých bola hranica národného parku prenesená do základných máp
Slovenskej republiky v mierke 1 : 50 000 na mapové listy:

37 — 23  Medzev stav k roku 1994
37 — 32  Rožňava stav k roku 1993
37 — 34  Gemerská Panica stav k roku 1996
37 — 41  Turňa nad Bodvou stav k roku 1994

Územie národného parku tvoria tri samostatné časti, a to Koniarska planina, Plešivská planina a východná čas�
národného parku (Silická planina, Horný vrch, Dolný vrch, Zádielska planina a Jasovská planina).

Hranica na Koniarskej planine vychádza od železničnej stanice Gemerská Hôrka,  prebieha okrajom lesa na
severozápad až k po¾nej ceste, na ktorú sa napája pri vchode do lesa, a pokračuje po nej severozápadným smerom
cez les. Od jej vyústenia z lesa sleduje jeho okraj až k starej hájovni Drieňova studňa, ïalej pokračuje po¾nou cestou
na severovýchod cez les, z východnej strany míňa kótu 411, vychádza z lesa, potom sa po jeho okraji stáča na
východ, juhovýchod a pokračuje po okraji lesa popri obci Pašková a ïalej k úpätiu kóty 430 Hrad, odkia¾ sa okrajom
lesa  vracia do východiskového bodu.

Hranica na Plešivskej planine vychádza od vyvieračky Vidová, sleduje okraj lesa juhozápadným smerom, spolu
s ním sa otáča najprv na západ, potom na sever, sledujúc okraj lesa, pokračuje pätou bezlesného úbočia východne
od obcí Pašková a Kunova Teplica, pričom zahŕňa do územia Novohámorskú a severnejšiu Hučiacu vyvieračku
a ïalej pokračuje severným smerom ved¾a kóty 435, kde sa otáča na východ a sleduje k¾ukatý okraj lesa smerom
k potoku Bystrá západne od obce Rakovnica. Obchádza obec Rakovnica, križuje lesnú cestu, ktorá vedie na kótu
528, prechádza na po¾nú cestu Rakovnica — Kružná západne od kóty 528 Roveň, pokračuje okrajom lesa južným
smerom a pretína po¾nú cestu, ktorá vychádza z obce  Kružná na juhozápad, pri jej priesečníku s potokom. Odtia¾
pokračuje okrajom lesa a úpätím planiny najprv juhovýchodným, neskôr južným smerom, zo severozápadnej strany
obchádza priestor lomu Gombasek a okrajom lesa sa dostáva až do východiskového bodu.

Hranica východnej časti národného parku vychádza z miesta, kde okraj lesa pri hraničnom kameni č. XII 7 1
severne od hraničného prechodu Aggtelek — Domica pretína štátnu hranicu Slovenskej republiky s Maïarskou
republikou, odkia¾ pokračuje po okraji lesa severozápadným smerom až k severnému okraju štátnej cesty, po
ktorom pokračuje západným smerom. V mieste jeho priesečníka s hranicou katastrálnych území obcí Dlhá Ves
a Kečovo sa po nej obracia na severovýchod a prechádza po nej na okraj lesa, ktorým pokračuje na sever, ïalej,
sledujúc okraj lesa, spolu s ním sa obracia striedavo na východ, juh a severovýchod a dostáva sa k západnému
okraju štátnej cesty do obce Kečovo. Po ňom pokračuje smerom k obci Kečovo, z východnej strany obchádza
intravilán tejto obce, dostáva sa znova na okraj lesa, po ktorom k¾ukato pokračuje západným a severozápadným
smerom až k severnému okraju štátnej cesty vedúcej do mesta Plešivec. Po ňom prebieha pod kótou 417 Vysoká,
zahŕňa do územia Ardovskú jaskyňu a v mieste, kde cesta vychádza z lesa, pokračuje po jeho k¾ukatom okraji
najprv smerom na východ, otáča sa na sever až severozápad a dostáva sa až k východnému okraju mesta Plešivec.
Zahŕňa do oblasti Hámorskú jaskyňu a ïalej sleduje okraj lesa až ku Gombaseckej jaskyni, kde sa otáča na sever,
pokračuje po okraji lesa k Brzotínskym rybníkom, kde sa otáča na východ a pokračuje k južnému okraju obce
Krásnohorská Dlhá Lúka. Zahŕňa do územia starý kameňolom, z juhu obchádza chatovú osadu, pokračuje okrajom
lesa východným smerom, dostáva sa k štátnej ceste I/50 v úseku Rožňava — Košice a po jej juhozápadnom okraji
pokračuje až k toku Čremošnej pri severnom okraji obce Lipovník. Ďalej sleduje tok smerom na Drnavu až k mostu
na štátnej ceste smerom na Bôrku, odkia¾ pokračuje okrajom lesa smerom na východ, pretína Hrušovskú dolinu,
dostáva sa k Vrbovému potoku, sleduje okraj lesa vo Vodnej doline, otáča sa na sever a napája sa na tok Čremošnej,
po ktorej pokračuje východným smerom. Pri kóte 425 prechádza južným smerom na okraj lesa, obchádza zo západu
intravilán obce Kováčová, k¾ukatým okrajom lesa sa dostáva opä� k toku Čremošná a napája sa na južný okraj
štátnej cesty do obce Bôrka, po ktorom pokračuje až ku kóte 514. Odtia¾ prechádza južným smerom na okraj lesa,
ktorý sleduje, otáča sa na sever, z východnej strany obchádza obec Bôrka, prechádza na druhú stranu doliny,
dostáva sa znovu na okraj lesa a postupuje údolím Čremošnej smerom na sever po západnom okraji lesnej cesty,
ktorú sleduje smerom na severozápad. Otáča sa smerom na východ, dostáva sa na hranicu katastrálnych území
obcí Hačava a Bôrka, po nej pokračuje na východ až k jej záhybu, odkia¾ pokračuje lesnou cestou ïalej smerom

Príloha
k nariadeniu vlády č. 101/2002 Z. z.
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na východ k obci Hačava, ktorú  obchádza južne okrajom lesa. Cez Hájsky potok sa dostáva oblúkom na okraj lesa
ku kóte 902 najprv severozápadným smerom, potom sa otáča k východu, sleduje lesnú cestu, pričom v jej
priesečníku s hranicou  katastrálnych území obcí Hačava a Medzev prechádza na túto hranicu a sleduje ju
juhovýchodným smerom na okraj lesa do doliny Šugovského potoka, prechádza na lesnú cestu vedúcu dolinou,
pripája sa k Šugovskému potoku a pri kóte 325 prechádza na hranicu katastrálnych území obcí Medzev a Jasov.
Pokračuje po nej severovýchodným smerom, prechádza na okraj lesa, ïalej ho sleduje a otáča sa na juhovýchod,
pričom zahŕňa do oblasti Jasovskú jaskyňu a od odklonu po¾nej cesty od toku Bodvy prebieha smerom na západ
južným okrajom pasienkov, prechádza na okraj lesa, sleduje ho južným smerom až k potoku Drienovec, ktorý
sleduje až k odklonu katastrálnej hranice obcí Drienovec a Moldava nad Bodvou, kde sa odkláňa, otáča sa
k severozápadu a k¾ukatým okrajom lesa sa dostáva k severnému okraju obce Háj, kde sa ohýba po okraji lesa na
juhovýchod. Pokračuje oblúkom úpätím hradného kopca Turňa a po okraji lesa sa dostáva k obci Zádiel, ktorú
okrajom lesa obchádza zo severu, pokračuje hranicou lesa na západ, severne od Petrovho lazu prechádza na lesnú
cestu, ktorou sa po prechode cez les dostáva k železničnej trati a po severnom okraji železničného telesa pokračuje
ponad obec Hrhov až k západnému okraju honu Zakázané, odkia¾ pokračuje okrajom lesa na západ. Západne od
kóty 327 sa pripája k severnému okraju štátnej cesty I/50 a pri kóte 466 prechádza na okraj lesa, ktorý sleduje
západným smerom do doliny Vápenného potoka, kde sa pod  kótou 517 otáča po hranici lesa na juh. Nad obcou
Silická Jablonica sa oblúkovite otáča ku kóte 459 Vysoká. Odtia¾ smeruje okrajom lesa k Bazinovskému potoku,
prechádza po západnom okraji obce Silická Jablonica, ïalej cez po¾nú cestu ku Sokoliemu potoku, pokračuje na
východ okrajom lesa a okrajom pasienkov ku kóte 225, prechádza prameniskom prítoku Turne a smeruje na východ
okrajom lesa až ku hranici katastrálnych území obcí Hrhov a Včeláre, po ktorej prebieha až ku kóte 431 na štátnej
hranici juhozápadne od obce Včeláre. Odtia¾ prechádza po štátnej hranici západným smerom až k východiskovému
bodu.

Národný park má výmeru 34 611,0832 ha.

II. Vymedzenie ochranného pásma národného parku Slovenský kras

Ochranné pásmo je vymedzené v teréne pod¾a katastrálnych máp so stavom k 31. 3. 1999 a pod¾a lesníckych
organizačných máp 1 : 25 000 so stavom k 1. januáru 1991, k 1. januáru 1992, k 1. januáru 1995 a k 1. januáru
1997, z ktorých bola hranica ochranného pásma prenesená do základných máp Slovenskej republiky v mierke
1 : 50 000 na mapové listy:   

37 — 23  Medzev stav k roku 1994
37 — 31  Jelšava stav k roku 1994
37 — 32  Rožňava stav k roku 1993
37 — 34  Gemerská Panica stav k roku 1996
37 — 41  Turňa nad Bodvou stav k roku 1994

Ochranné pásmo tvorí sedem samostatných častí, a to západná čas�, južná čas�, severná čas�, východná čas�,
stredná čas�, ochranné pásmo Silická Brezová a ochranné pásmo Silica.

Západná čas� ochranného pásma

Hranica západnej časti ochranného pásma vychádza z hranice národného parku na Koniarskej planine, z miesta,
kde hranica katastrálnych území obcí Gemerská Hôrka a Plešivec juhovýchodne od kóty 428 Slaný vrch vchádza
do lesného porastu, pokračuje okrajom lesa západným smerom až na hranicu katastrálnych území obcí Hucín
a Gemerská Hôrka, po ktorej sa dostáva na severný okraj železničného telesa. Pokračuje po ňom západným smerom,
juhozápadne od kóty 342 Viničník prechádza na okraj lesa, z východnej strany obchádza intravilán obce Hucín
a po okraji lesa pokračuje k starej hájovni Drieňova studňa, kde sa napája na hranicu národného parku. Odkláňa
sa od nej a pokračuje po k¾ukatom okraji lesa smerom na severozápad, dostáva sa k lesnej ceste východne od kóty
513 Stráň, po nej sa otáča na juh, zo severu obchádza intravilán obce Jelšavská Teplica a po okraji sa dostáva na
hranicu katastrálnych území obcí Jelšava a Jelšavská Teplica, po ktorej pokračuje na severovýchod až na hranicu
katastrálnych území obcí Jelšava a Gočaltovo, kde sa lomí a juhovýchodným smerom pokračuje po hranici
katastrálnych území obcí Gočaltovo a Rozložná. Na jej priesečníku s okrajom lesa prechádza na okraj lesa, ktorým
obchádza dolinu vedúcu na západ od Rozložnej, potom sa stále po okraji lesa stáča na juhovýchod a dostáva sa
do bodu, kde hranica národného parku na Koniarskej planine pretína hranicu katastrálnych území obcí Kunova
Teplica a Rozložná severne od kóty 594 Pipíš.

Južná čas� ochranného pásma

Hranica južnej časti ochranného pásma od východiskového bodu, ktorým je hraničný kameň č. XII 5 na štátnej
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hranici Slovenskej republiky s Maïarskou republikou pri kóte 401 Líščia diera sleduje hranicu katastrálnych území
obcí Dlhá Ves a Čoltovo severozápadným smerom ku kóte 381 Pereš, pokračuje po nej až k jej priesečníku s po¾nou
cestou smerom na kótu 344 na štátnej ceste Dlhá Ves — Domica. Ďalej sleduje severný okraj štátnej cesty
severozápadným smerom až k prípojke po¾nej cesty pred východnou stranou ihriska, zo severovýchodnej strany
obchádza intravilán obce Dlhá Ves a opä� sa napája na severný okraj štátnej cesty, po ktorom sa dostáva až na
hranicu národného parku, ktorú predstavuje okraj lesného porastu.

Severná čas� ochranného pásma

Hranica severnej časti vychádza z kóty 1028, ktorá leží na hranici národného parku severne od obce Bôrka,
pokračuje po hranici katastrálnych území obcí Bôrka a Hačava smerom západným na kótu 1186 Osadník, kde sa otáča
k severovýchodu a prebieha tokom Bodvy v smere jej toku až k južnému okraju štátnej cesty v úseku Štós — Medzev.
Po ňom pokračuje na východ, pri ústí Medvedej doliny prechádza na pravú stranu toku Bodvy, po ktorej pokračuje
až k intravilánu obce Medzev, ktorý obchádza z juhu, prechádza na ¾avý breh Bodvy a pokračuje po ňom ïalej až
po ústie Šugovskej doliny. V mieste dotyku toku s okrajom lesa sa pripája k hranici národného parku.

Východná čas� ochranného pásma

Hranica východnej časti ochranného pásma vychádza z južného bodu hranice národného parku pod zrúcaninami
hradu Turňa, odkia¾ prebieha smerom na juh na hranici intravilánu obce Turňa, spolu s ňou sa otáča na západ
a pripája sa k severnému okraju po¾nej cesty smerujúcej k obci Zádiel až k priesečníku s hranicou katastrálnych
území, po ktorej prechádza na severnejšiu po¾nú cestu a po nej sa dostáva na okraj vinohradov, pripája sa k hranici
národného parku a zo severu a západu obchádza intravilán obce Zádiel. Ďalej prebieha severným okrajom po¾nej
cesty, obchádza objekt hospodárskeho dvora zo severu a pokračuje západným smerom. Na križovatke po¾ných ciest
sa otáča k juhu a po¾nou cestou prechádza na severný okraj železničného telesa, po ktorom pokračuje západným
smerom  k východnému okraju obce Hrhov, kde sa pripája hranica národného parku, na rozhraní katastrálnych
území prechádza na južný okraj železničného telesa a pokračuje až po železničný nadjazd nad štátnou cestou pri
obci Jablonov nad Turňou. Odtia¾ sa rozmedzím medzi pozemkami dostáva na po¾nú cestu vedúcu z obce Jablonov
nad Turňou smerom na západ do záhradkárskej osady, na križovatke po¾ných ciest prechádza na cestu, ktorá
hrebeňom z východnej strany obchádza Hrušovské rybníky, dostáva sa na hranicu katastrálnych území obcí Hrušov
a Jablonov nad Turňou, ktorou prechádza na tok Turne, pokračuje ïalej v smere toku, prechádza na prívodný
kanál vody do Hrhovských rybníkov, obchádza rybníky zo západnej strany, po¾nou cestou sa dostáva na južný
okraj štátnej cesty pod Hrhovom. Pokračuje štátnou cestou k priesečníku s Hrhovským potokom, kde sa stáča
južným smerom až po dotyk s hrádzovým telesom Ve¾kého jazera. V tomto bode sa otáča na severovýchod, pokračuje
hrádzovým telesom naspä� k štátnej ceste. Hranica pokračuje štátnou cestou až k jej križovatke s po¾nou cestou,
kde sa odkláňa k juhu a znovu sa pripája k toku Turne. Po ňom sa dostáva na hranicu katastrálnych území obcí
Hrhov a Včeláre a na hranicu národného parku.

Stredná čas� ochranného pásma

Hranica strednej časti ochranného pásma vychádza z miesta dotyku hranice národného parku, štátnej cesty
a najvýchodnejšieho bodu obce Lipovník, obchádzajúc celý intravilán tejto obce až po ¾avý prítok potoka Čremošná,
ktorým pokračuje až po ich sútok. Ďalej pokračuje potokom Čremošná až k intravilánu obce Krásnohorská Dlhá
Lúka, kde sa pripája k hranici národného parku. Po nej obchádza z juhu intravilán obce Krásnohorská Dlhá Lúka
a znovu prechádza na pravý breh toku, po ktorom pokračuje až k východnému okraju železničného telesa. Sleduje
jeho okraj juhozápadným smerom až k železničnému mostu nad riekou Slaná, kde prechádza na jej ¾avý breh, po
ktorom sa dostáva až na hranicu národného parku západne od Gombaseckej jaskyne.

Ochranné pásmo Silická Brezová

Hranica ochranného pásma vychádza z juhovýchodného okraja intravilánu obce Silická Brezová, odkia¾ pokra-
čuje severozápadným okrajom po¾nej cesty smerom na severovýchod až k okraju lesa, po ktorom sa otáča najprv
k severu, neskôr k západu až juhozápadu. Okrajom lesa sa dostáva na severný okraj štátnej cesty Plešivec — Silická
Brezová, po ňom pokračuje na západ až na hranicu katastrálnych území obcí Ardovo a  Silická Brezová, po ktorej
prechádza cez štátnu cestu a pripája sa k okraju lesa. Po ňom pokračuje juhovýchodným smerom, prechádza po
východnom okraji pasienkov znovu na okraj lesa, po ktorom pokračuje až na štátnu hranicu Slovenskej republiky
s Maïarskou republikou, prechádza na východný okraj po¾nej cesty a po ňom pokračuje až do východiskového
bodu.
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Ochranné pásmo Silica

Hranica ochranného pásma okolo obce Silica vychádza z bodu, v ktorom hranica katastrálnych území obcí Slavec
a Silica pretína severný okraj štátnej cesty Gombasek — Silica, odkia¾ prebieha katastrálnou hranicou severným
smerom až na okraj lesa. Sledujúc okraj lesa, otáča sa na východ a v mieste, kde lesná cesta vychádza z lesa,
prechádza na jej severný okraj. Od miesta odklonu po¾nej cesty na juh prechádza hranica východným smerom cez
po¾nohospodárske pozemky až k Jašteričiemu jazeru, ktoré obchádza z východnej strany, a prechádza na západný
okraj po¾nej cesty severne od kóty 633 Fabianka. Po ňom postupuje ïalej, otáča sa k severu a na križovatke po¾ných
ciest prechádza na po¾nú cestu vedúcu severovýchodným smerom na hranicu katastrálnych území obcí Silica
a Silická Jablonica. Na nej sa lomí a spolu s ňou postupuje južným smerom až nad kótu 608 Malá Mela, kde sa
obracia k západu a postupuje ïalej okrajom lesa najprv juhozápadným smerom, potom sa obracia k východu,
neskôr k juhu, spolu s okrajom lesa sa znovu pripája na hranicu katastrálnych území obcí Silica a Silická
Jablonica, pretína lesnú cestu vedúcu do obce Silická Jablonica a spolu s okrajom lesa postupuje na západ až
k východiskovému bodu.

Ochranné pásmo má výmeru 11 741,5677 ha.
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102

O Z N Á M E N I E
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali
pod¾a  § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

 výnos z 21. januára 2002 č. 3235/1/2001-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej
republiky upravujúca jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich.

Výnosom sa upravujú požiadavky na výrobu a dovoz jedlých rastlinných tukov a jedlých rastlinných olejov
a výrobkov z nich určených na priamu ¾udskú spotrebu a na výrobu potravinárskych výrobkov, na manipuláciu
s nimi a na ich uvádzanie do obehu.

Výnos nadobúda účinnos� 1. marca 2002.

Výnos je uverejnený v čiastke 3/2002 Vestníka Ministerstva  pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke
6/2002 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  a možno doň nazrie� na Ministerstve  pôdohos-
podárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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103

O Z N Á M E N I E
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali
pod¾a  § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z  21. januára 2002 č. 3235/2/2001-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu  Slovenskej
republiky upravujúca sladidlá.

Výnosom sa upravujú požiadavky na výrobu a dovoz sladidiel, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do
obehu.

Výnos nadobúda účinnos� 1. marca 2002.

Výnos je uverejnený v čiastke 3/2002 Vestníka Ministerstva  pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke
6/2002 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  a možno doň nazrie� na Ministerstve  pôdohos-
podárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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104

O Z N Á M E N I E
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali
pod¾a  § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 21. januára 2002 č. 3235/3/2001-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej
republiky upravujúca dehydrované pokrmy, polievkové prípravky a ochucovadlá.

Výnosom sa upravujú požiadavky na výrobu a dovoz dehydrovaných pokrmov, polievkových prípravkov a ochu-
covadiel, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.

Výnos nadobúda účinnos� 1. marca 2002.

Výnos je uverejnený v čiastke 3/2002 Vestníka Ministerstva  pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke
6/2002 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  a možno doň nazrie� na Ministerstve  pôdohos-
podárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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