
 

 

 

VYHLÁŠKA 

Krajského úradu životného prostredia Košice 

č. 5/2007 z 2.novembra 2007, 

ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Bisce 

  

 Krajský úrad životného prostredia Košice podľa § 22 ods. 1 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z. (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 ustanovuje: 

§ 1 

Prírodná rezervácia Bisce 

(1) Vyhlasuje sa prírodná rezervácia Bisce (ďalej len „prírodná rezervácia“). 

(2) Prírodná rezervácia sa nachádza v okresoch Trebišov a Michalovce v katastrálnych územiach Vojčice a 

Horovce na parcelách č. 1539-časť, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1547 podľa katastrálnej mapy k.ú. 

Vojčice mapový list č. XXVII 14-18 a 15-2 v mierke 1:2880 so stavom k 3. máju 2001 a na parcelách č. 

847/1, 847/3, 847/4, 847/5, 848, 849, 850, 851-časť, 852/1, 852/2 podľa katastrálnej mapy k.ú. Horovce 

mapový list č. 0-2 v mierke 1:5000 so stavom k 3. februáru 2004.  

(3) Prírodná rezervácia zaberá na lesnom hospodárskom celku Veľaty jednotky priestorového rozdelenia lesa 

č. 289, 290, 291, 292a, 292b, 293a, 293b, 294a, 294b a č. 48 (ostatný lesný pozemok) podľa lesníckej 

porastovej mapy v mierke 1:10 000, ktorá je súčasťou lesného hospodárskeho plánu na lesnom 

hospodárskom celku Veľaty so stavom k 1. januáru 2004. 

(4) Prírodná rezervácia má výmeru 28,01 ha.  

(5) Ochranné pásmo prírodnej rezervácie sa podľa § 17 ods. 3 zákona nevyhlasuje a neplatí ani ochranné 

pásmo podľa § 17 ods. 7 zákona. 

(6) Prírodná rezervácia je v teréne vymedzená podľa katastrálnej mapy k.ú. Vojčice mapový list č. XXVII 14-

18 a 15-2 v mierke 1:2880 so stavom k 3. máju 2001 a katastrálnej mapy k.ú. Horovce mapový list č. 0-2 

v mierke 1:5000 so stavom k 3. februáru 2004 a podľa lesníckej porastovej mapy v mierke 1:10 000, ktorá 

je súčasťou lesného hospodárskeho plánu na lesnom hospodárskom celku Veľaty so stavom k 1. januáru 

2004. 

§ 2 

Predmet ochrany a stupeň ochrany prírodnej rezervácie 

(1) Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie je zabezpečenie ochrany prirodzených procesov a umožnenie 

nerušeného vývoja geobiologického spoločenstva nachádzajúceho sa na tomto území. 

(2) V prírodnej rezervácii platí piaty stupeň územnej ochrany podľa § 16 zákona. 

§ 3 

Vyznačenie a označenie prírodnej rezervácie 

(1) Hranice prírodnej rezervácie sa vyznačia v katastri nehnuteľností. Mapy so zakreslenými hranicami 

prírodnej rezervácie 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 Obvodnom úrade životného prostredia Michalovce, na Obvodnom úrade životného 

prostredia Trebišov, na Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky, Regionálnom centre ochrany prírody 

v Stakčíne, Správe Chránenej krajinnej oblasti Latorica, na Obecnom úrade v Horovciach a na Obecnom 

úrade vo Vojčiciach. 

(2) Označenie prírodnej rezervácie v teréne zabezpečí Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 

Regionálne centrum ochrany prírody v Stakčíne, Správa Chránenej krajinnej oblasti Latorica do šiestich 

mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky. 



 

 

§ 4 

Účinnosť 

     Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. 1. 2008. 

 

 

Ing. Milan Murín, v. r.  

                     prednosta 

                                                                                     Krajského úradu životného prostredia Košice 

 

 
 
 

 

 


