VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia v Bratislave
č. 2/2009 zo 17. decembra 2009,
ktorou sa vyhlasuje Chránený areál Marhecké rybníky
Krajský úrad životného prostredia v Bratislave podľa § 21 ods. 1 a 4 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 Marhecké rybníky
(1) Vyhlasuje sa chránený areál Marhecké rybníky (ďalej len „chránený areál“).
(2) Chránený areál sa nachádza v okrese Malacky, v katastrálnom území Bažantnica na parcelách č.
121, 122, 123 a 124 a v katastrálnom území Malacky na parcelách č. 5620, 5621, 5622, 5623 časť a 5626 časť
podľa katastrálnych máp so stavom k roku 2008.
(3) Chránený areál zaberá na lesnom hospodárskom celku Bažantnica jednotky priestorového
rozdelenia lesa č. 17c, 17e časť, 18d, 18e, 18f, 19g časť, 19h, 20a, 20b, 20c, 20d, 20e, 85, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93 a 296 podľa lesníckej porastovej mapy so stavom k roku 1999.
(4) Ochranné pásmo chráneného areálu sa podľa § 17 ods. 3 zákona nevyhlasuje.
(5) Chránený areál má výmeru 57,48 ha.
(6) Chránený areál je v teréne vymedzený podľa lesníckej porastovej mapy LHC Bažantnica so
stavom k roku 1999 a katastrálnych máp k.ú. Bažantnica a k.ú. Malacky so stavom k roku 2008.

§2
Predmet ochrany a stupeň ochrany chráneného areálu
(1) Účelom vyhlásenia chráneného areálu je ochrana biotopov európskeho významu: Prirodzené
eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu
Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150) a Oligotrofné aţ mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár
(3140), biotopu národného významu: Slatinné jelšové lesy a druhov európskeho významu a druhov národného
významu.
(2) V chránenom areáli platí tretí stupeň ochrany podľa § 14 zákona.

§3
Podrobnosti o podmienkach ochrany chráneného areálu
(1) Zákazy podľa § 14 zákona sa nevzťahujú na činnosti vykonávané v súlade s osobitným
predpisom1) v ochrannom pásme diaľnice na častiach parciel číslo 121 a 122 v katastrálnom území Bažantnica
a na parcele číslo 5622 v katastrálnom území Malacky.
(2) Zákaz podľa § 14 ods. 1 písm. i) zákona sa nevzťahuje na organizovanie spoločných poľovačiek v
súlade s osobitným predpisom2) v období od 1. septembra do konca februára.

1)
2

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

) Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§4
Vyznačenie a označenie chráneného areálu
(1) Chránený areál sa vyznačí v katastri nehnuteľností. Mapy so zakreslenými hranicami chráneného
areálu 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 Bratislave,
Obvodnom úrade životného prostredia v Malackách, Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky,
Regionálnom centre ochrany prírody v Modre, Správe Chránenej krajinnej oblasti Záhorie a na Mestskom
úrade v Malackách.
(2) Označenie chráneného areálu v teréne zabezpečí Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,
Regionálne centrum ochrany prírody v Modre, Správa Chránenej krajinnej oblasti Záhorie do šiestich mesiacov
odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
§5
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2010.

Ing. Aladár Smidžár, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia v Bratislave

