
VYHLÁŠKA  
Krajského úradu životného prostredia Košice č. 6/2011 z 18. marca 2011, 

ktorou sa vyhlasuje chránený areál Slaná 
 

 

Krajský úrad životného prostredia Košice podľa § 21 ods. 1 a 4 a § 30 ods. 5 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. ustanovuje: 
 

§ 1  
Chránený areál Slaná 

 

(1) Vyhlasuje sa chránený areál Slaná (ďalej len „chránený areál“). 
 

(2) Chránený areál sa nachádza v okrese Rožňava v katastrálnom území Brzotín na parcele č. 1284, v 

katastrálnom území Plešivec na parcele č. 1946/2/2, v katastrálnom území Slavec na parcele č. 473 a v 

katastrálnom území Vidová na parcele č. 210 podľa katastrálnej mapy v mierke 1 : 2 800 so stavom k 1. 

januáru 2009. 
 

(3) Ochranné pásmo chráneného areálu sa podľa § 17 ods. 3 zákona nevyhlasuje. 
 

(4) Chránený areál má výmeru 35,231 ha. 
 

(5) Chránený areál sa podľa povahy prírodných hodnôt člení na zóny C a D. 
 

(6) Chránený areál a jeho zóny sú v teréne vymedzené podľa katastrálnej mapy v mierke 1 : 2 800 so 

stavom k 1. januáru 2009. 

 
§ 2  

Predmet ochrany chráneného areálu 

 

Účelom vyhlásenia chráneného areálu je ochrana biotopu európskeho významu: Jaseňovo-jelšové podhor-

ské lužné lesy (91E0) a druhov európskeho významu: hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio) a mrena škvrnitá (Bar-

bus petenyi). 

 

§ 3  
Zóna C 

 

(1) Časti územia chráneného areálu, ktoré predstavujú zachovalý fragment prirodzeného toku rieky Slaná 

sa vyčleňujú do zóny C s tretím stupňom ochrany podľa § 14 zákona. 
 

(2) Územie zóny C sa nachádza v katastrálnom území Brzotín na časti parcely č. 1284. 
 

(3) Zóna C má výmeru 7,684 ha. 

 

§ 4  
Zóna D 

 
(1) Časti územia chráneného areálu, ktoré sú čiastočne ovplyvnené ľudskou činnosťou sa vyčleňujú do 

zóny D s druhým stupňom ochrany podľa § 13 zákona. 
 

(2) Územie zóny D sa nachádza v katastrálnom území Brzotín na časti parcely č. 1284, v katastrálnom 

území Plešivec na parcele č. 1946/2/2, v katastrálnom území Slavec na parcele č. 473 a v katastrálnom území 

Vidová na parcele č. 210. 
 

(3) Zóna D má výmeru 27,543 ha. 



 

§ 5  
Vyznačenie a označenie chráneného areálu a jeho zón 

 

(1) Hranice chráneného areálu a jeho zón sa vyznačia v katastri nehnuteľností. Mapy so zakreslenými 

hranicami chráneného areálu a jeho zón 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 Košiciach, na Obvodnom úrade životného prostredia v Rožňave, na Štátnej ochrane 

prírody Slovenskej republiky, Regionálnom centre ochrany prírody v Spišskej Novej Vsi, Správe Národného 

parku Slovenský kras, na Obecnom úrade v Brzotíne, na Obecnom úrade v Plešivci a na Obecnom úrade v 

Slavci. 
 

(2) Označenie chráneného areálu a jeho zón v teréne zabezpečí Štátna ochrana prírody Slovenskej 

republiky, Regionálne centrum ochrany prírody v Spišskej Novej Vsi, Správa Národného parku Slovenský 

kras do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky. 

 

§ 6  
Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2011. 
 
 

 

Ing. Marián Sasák, v. r.  
prednosta 

Krajského úradu životného prostredia Košice 
 
 


