
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KOŠICE
č. 10
O ochrane mokradí na území mesta Košice

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s ustanoveniami § 4 odst. 3 Zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice a § 9 Zákona
č.17/1991 Zb.o životnom prostredí sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§ 1
Základné ustanovenia

Ochrana životného prostredia zahŕňa činnosti, ktorými sa predchádza znečisťovaniu alebo1.
poškodzovaniu životného prostredia alebo sa toto znečisťovanie, prípadne poškodzovanie
obmedzuje a odstraňuje. Zahŕňa ochranu jeho jednotlivých zložiek, druhov organizmov alebo
konkrétnych ekosystémov, ich vzájomných väzieb, ale i ochranu životného prostredia ako
celku.
Ekosystém mokrade - lenitické stanovište (jazerá, tône, bažiny a močiare), ktoré sa vyznačujú2.
špecifickými mokradnými rastlinnými a živočíšnymi spoločenstvami ekologicky (troficky a
generačne) viazanými na vodu.
Mokradné ekosystémy sú označené stupňom ako:3.
a) Mokrade trvalé
b) Mokrade periodické

§ 2

Účelom tohoto nariadenia je vytvorenie rámca pravidiel pre ochranu mokradí, a je výrazom
uznania vzájomnej závislosti medzi človekom a prostredím. Toto nariadenie berie do úvahy
základné ekologické funkcie biotopov, podporujúcich charakteristickú flóru a faunu, najmä
vodné vtáctvo, v presvedčení, že mokrade vytvárajú zdroje hospodárskej, kultúrnej, vedeckej a
rekreačnej hodnoty, ktorých strata by bola nenahraditeľná.

§ 3

Na mokradiach, ktoré sú predmetom ochrany mesta sa zakazuje:
usmrcovať, chytať živočíchy, alebo inak zasahovať do ich prirodzeného vývoja na tomto území,a.
od 31. marca do 1. októbra rušiť živočíchy v priestoroch mokradnej vegetácie (trstiny, rákosie),b.
ničiť, poškodzovať, zbierať vývojové štádia živočíchov, vrátane nimi užívaných sídlisk,c.
vypaľovanie, zbieranie a iné zásahy do mokradnej vegetácie,d.
vytváranie nepovolených skládok odpadu,e.
odoberanie podzemnej a povrchovej vody z mokradného systému.f.

§ 4

Na území mokrade je možný športový rybolov, avšak len na zák- lade platného rybárskeho1.



lístka. Mesto môže v prípade potreby stanoviť osobitný režim rybolovu.
Rekreačné a športové využitie voľnej vodnej plochy je možné mimo hniezdneho obdobia,2.
prípadne v stanovenom osobitnom režime mokrade, ktoré stanoví zvláštny predpis
vypracovaný príslušným oddelením Magistrátu mesta, v spolupráci s komisiou Životného
prostredia pri Mestskom zastupiteľstve na základe odborných posudkov.

§ 5

Mesto zabezpečí označenie mokradí oznamovacími tabuľami s označením názvu mokrade,1.
základnými údajmi o zakázaných a povolených činnostiach.
Mesto podľa možností poskytne zdroje,prípadne inú odsúhlasenú formu pomoci na2.
zabezpečenie účinnej ochrany mokradí.
Pri zabezpečovaní ochrany mokradí mesto spolupracuje s dobro- voľnými ochrancami prírody a3.
ochranárskymi organizáciami.

§ 6

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa vyhlasuje ochrana nad nasledujúcimi mokradnými1.
lokalitami:

periodická mokraď "Jazierko na Hlinisku" nad Popradskou cestou,a.
trvalá mokraď "Štrkovisko Krásna nad Hornádom".b.

Výpis z katastra nehnuteľností a mapové podklady sú prílohou tohoto všeobecne záväzného2.
nariadenia.
Po zhodnotení je do tohoto zoznamu možné zahrnúť i ďalšie mokradné lokality, u ktorých sú3.
spracované odborné štúdie.

§ 7

Týmto všeobecne záväzným nariadením nie sú dotknuté vlastnícke vzťahy k pôde a iným
nehnuteľnostiam nad mieru, ktorú ustanovuje II. oddiel, čl.20 odst. 3 Ústavy SR, a ktorú
ustanovujú Zákon SNR č.1/1955 v znení novely 72/1986 Zb. o štátnej ochrane prírody. Zákon
č.238/1991 Zb. o odpadoch, Zákon č. 18/l958 Zb. o požiarnej ochrane, Zákon č.138/1973 Zb. o
vodách a vyhláška SNR 125 o ochrane voľne žijúcich živočíchov.

§ 8

Za porušenie tohoto všeobecne záväzného nariadenia môže primátor mesta uložiť právnickej1.
osobe pokutu do výšky 200 000 Sk.
Pokuta uložená primátorom mesta zostáva príjmom mesta.2.

§ 9

Za porušenie tohoto všeobecne záväzného nariadenia môže starosta mestskej časti uložiť:1.
právnickej osobe pokutu do výšky 200 000 Sk.a.
fyzickej osobe v priestupkovom konaní pokutu do výšky 3000 Sk.b.



Pokuta uložená starostom mestskej časti zostáva príjmom mestskej časti.2.

§ 10

Mestská polícia dbá o dodržiavanie tohoto všeobecne záväzného nariadenia.1.
Mestská polícia môže fyzickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie, uložiť blokovú pokutu do2.
výšky 500 Sk.
Bloková pokuta uložená Mestskou políciou za porušenie tohoto všeobecne záväzného3.
nariadenia zostáva príjmom mesta.

§ 11
Záverečné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v
Košiciach dňa 17.12.1992 a nadobúda účinnosť po 15 dňoch od vyvesenia na úradnej tabuli.
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RNDr. Rudolf Bauer
námestník primátora mesta Košice

Zverejnené dňa 25.1.1993
Nariadenie nadobúda účinnosť dňa 8.2.1993
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