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OZNÁMENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 10. decembra 2012
o vydaní smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 10. decembra 2012
č. SVS-OKMVS1-2012/028053, ktorou sa určuje vnútorná organizácia obvodného úradu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na zabezpečenie zmien súvisiacich s realizáciou I. etapy
reformy štátnej správy k 1. januáru 2013 a podľa § 2 ods. 4 zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch
a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva smernicu,
ktorou sa určuje vnútorná organizácia obvodného úradu.
Smernica bude zaslaná obvodným úradom a príslušným ústredným orgánom štátnej správy. Do textu
smernice možno nahliadnuť na sekcii verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a na
obvodných úradoch. Smernica bude zverejnená vo Vestníku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a na
internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na adrese:
http://www.minv.sk/?vnutorna-organizacia-obvodneho-uradu.
Smernica nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Robert Kaliňák, v. r.
podpredseda vlády a minister vnútra
Slovenskej republiky

VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 4/2012 z 26. októbra 2012,
ktorou sa vyhlasuje chránený areál Šranecké piesky
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 Šranecké piesky
(1) Vyhlasuje sa chránený areál Šranecké piesky (ďalej len „chránený areál“).
(2) Chránený areál sa nachádza v okrese Malacky v katastrálnom území Šranek na parcelách č. 77, 84,
87/1 – časť, 89/4 – časť, 89/5 – časť, 89/7, 92, 93, 143, 144, 146, 147, 150, 151, 153 – časť, 154, 155 – časť,
156, 157 – časť, 160 – časť, 161, 162 – časť, 163 – časť, 164, 165, 172 – časť, 179 – časť, 181, 196/2 – časť,
208 – časť, 214 – časť, 217, 219, 221, 222, 225 – časť, 227, 228, 229, 233 – časť, 234, 235, 249 – časť, 250 –
časť, 283 – časť, 294, 295, 296, 297 – časť, 298, 299 – časť, 300 – časť, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 310 –
časť, 311, 312 a 314 a v katastrálnom území Záhorie na parcelách č. 52 – časť, 57 – časť, 60, 61, 62, 63, 65 –
časť, 67, 68 – časť, 72 – časť, 73, 84, 85, 97, 98, 103 – časť a 104 podľa katastrálnej mapy v mierke 1 : 10 000
so stavom k 1. januáru 2010.
(3) Ochranné pásmo chráneného areálu sa podľa § 17 ods. 3 zákona nevyhlasuje.
(4) Chránený areál má výmeru 987,59 ha.
(5) Chránený areál je v teréne vymedzený podľa porastových máp lesného celku Šranek so stavom
k 1. januáru 2010 a lesného celku Mikulášov so stavom k 1. januáru 2004 a podľa katastrálnych máp
katastrálnych území Šranek a Záhorie v mierke 1 : 10 000 so stavom k 1. januáru 2010.
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§2
Predmet a stupeň ochrany chráneného areálu
(1) Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie ochrany biotopov európskeho významu:
Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku (91I0), Vnútrozemské panónske pieskové duny
(2340), Vresoviská (4030), biotopu národného významu: Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy,
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
Zákazy podľa § 14 ods. 1 zákona sa nevzťahujú na činnosti vykonávané na území vojenského obvodu
v súvislosti so zabezpečovaním obrany štátu podľa osobitných prepisov.1)
§4
Vyznačenie a označenie chráneného areálu

(1) Hranice chráneného areálu sa vyznačia 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, na Obvodnom úrade životného prostredia v Malackách, na 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. decembra 2012.

Ing. Peter Hanulík, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia v Bratislave

1

) Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
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VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 5/2012 z 29. októbra 2012,
ktorou sa vyhlasuje chránený areál Bežnisko
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 Bežnisko
(1) Vyhlasuje sa chránený areál Bežnisko (ďalej len „chránený areál“).
(2) Chránený areál sa nachádza v okrese Malacky v katastrálnom území Záhorie na parcelách č. 114,
115, 127, 128, 140, 141, 151, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 a
212 podľa katastrálnej mapy v mierke 1 : 10 000 so stavom k 1. januáru 2010.
(3) Ochranné pásmo chráneného areálu sa podľa § 17 ods. 3 zákona nevyhlasuje.
(4) Chránený areál má výmeru 922,31 ha.
(5) Chránený areál je v teréne vymedzený podľa katastrálnej mapy katastrálneho územia Záhorie
v mierke 1 : 10 000 so stavom k 1. januáru 2010.
§2
Predmet a stupeň ochrany chráneného areálu
(1) Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie ochrany biotopov európskeho významu:
Vnútrozemské panónske duny (2340), Vresoviská (4030) a Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na
spraši a piesku (91IO), biotopu národného významu: Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy, 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
Zákazy podľa § 14 ods. 1 zákona sa nevzťahujú na činnosti vykonávané na území vojenského obvodu
v súvislosti so zabezpečovaním obrany štátu podľa osobitných predpisov.1)
§4
Vyznačenie a označenie chráneného areálu
(1) Hranice chráneného areálu sa vyznačia 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, na Obvodnom úrade životného prostredia v Malackách, na 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
1

) Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
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odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

§5
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2012.

Ing. Peter Hanulík, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia v Bratislave

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 6/2012 z 15. novembra 2012,
ktorou sa vyhlasujú vody určené na kúpanie a určujú povrchové vody vhodné
pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb
Krajský úrad životného prostredia v Bratislave podľa § 60 ods. 6 písm. a) a b) v spojení s § 8 ods. 2 a
§ 10 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§1
Predmet vyhlášky
Touto všeobecne záväznou vyhláškou sa vyhlasujú vody určené na kúpanie a určujú povrchové vody
vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb.
§2
Vody určené na kúpanie a povrchové vody vhodné pre život a
reprodukciu pôvodných druhov rýb
(1) Za vody určené na kúpanie sa vyhlasujú tečúce alebo stojaté vody uvedené v prílohe č. 1.
(2) Za povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb sa určujú vody uvedené
v prílohe č. 2.
§3
Zrušuje sa vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 2/2005 zo dňa 28. 4. 2005,
ktorou sa vyhlasujú vody vhodné na kúpanie a určujú povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu
pôvodných druhov rýb.
§4
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2012.

Ing. Peter Hanulík, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia v Bratislave

Čiastka 4/2012

Vestník vlády SR

Strana

7

Príloha č. 1 k Všeobecne záväznej vyhláške
Krajského úradu životného prostredia v Bratislave
č. 6/2012

ZOZNAM VYHLÁSENÝCH VÔD URČENÝCH NA KÚPANIE
Lokalita
Názov lokality
Obec
KUZP v Bratislave
Zlaté piesky
Bratislava
Vajnorské jazero

Bratislava

Slnečné jazerá

Senec

Ivanka pri Dunaji

Ivanka pri Dunaji

Gazarka

Šaštín-Stráže

Kunovská
priehrada

Sobotište

Typ lokality

Vodný tok

Rozloha km2

Odkryté podzemné
vody
Odkryté podzemné
vody
Odkryté podzemné
vody
Odkryté podzemné
vody
Odkryté podzemné
vody
Vodná nádrž

-

0,56

-

0,16

-

1,16

-

0,075

-

0,12

Vrbovčanka

0,633
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VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia Košice č. 2/2012 z 26. novembra 2012,
ktorou sa vyhlasuje verejnosti voľne prístupná jaskyňa
Jaskyňa v Havranej skale
Krajský úrad životného prostredia Košice podľa § 24 ods. 18 a 19 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny (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. po dohode
so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, Správou slovenských jaskýň ustanovuje:
§1
Verejnosti voľne prístupná jaskyňa
Jaskyňa v Havranej skale
Za verejnosti voľne prístupnú jaskyňu sa vyhlasuje prírodná pamiatka Jaskyňa v Havranej skale
v katastrálnom území Stratená, okres Rožňava (ďalej len „jaskyňa“).
§2
Podmienky využívania jaskyne
(1) Základné povinnosti návštevníkov vo vzťahu k ochrane jaskyne sú ustanovené v § 24 ods. 4
zákona.
(2) Jaskyňa je prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických
hodnôt.
(3) Návštevníci sa môžu v jaskyni pohybovať len po vyznačenej prehliadkovej trase uvedenej v prílohe.
§3
Označenie jaskyne
(1) Jaskyňa sa označuje tabuľou so štátnym znakom Slovenskej republiky a tabuľou s osobitným
označením, ktorá obsahuje nápis „Verejnosti voľne prístupná jaskyňa“ a základné informácie o jaskyni
a podmienkach jej využívania návštevníkmi.
(2) Označenie jaskyne v teréne zabezpečí Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa
slovenských jaskýň do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
§4
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Ing. Milan Murín, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia Košice
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Príloha k vyhláške
Krajského úradu životného prostredia Košice
č. 2/2012

Prehliadková trasa jaskyne
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VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia Košice č. 3/2012 z 26. novembra 2012,
ktorou sa vyhlasujú verejnosti voľne prístupné jaskyne
Zelená jaskyňa, Biela jaskyňa, Hatinská jaskyňa, Hutnianska jaskyňa a Peško
Krajský úrad životného prostredia Košice podľa § 24 ods. 18 a 19 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny (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. po dohode
so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, Správou slovenských jaskýň ustanovuje:
§1
Verejnosti voľne prístupné jaskyne
Zelená jaskyňa, Biela jaskyňa, Hatinská jaskyňa, Hutnianska jaskyňa a Peško
Za verejnosti voľne prístupné jaskyne sa vyhlasujú prírodné pamiatky
a) Zelená jaskyňa v katastrálnom území Dobšiná, okres Rožňava,
b) Biela jaskyňa v katastrálnom území Letanovce, okres Spišská Nová Ves,
c) Hatinská jaskyňa v katastrálnom území Debraď, okres Košice – okolie,
d) Hutnianska jaskyňa v katastrálnom území Bretka, okres Rožňava a
e) Peško v katastrálnom území Bretka, okres Rožňava
(ďalej len „jaskyne“).
§2
Podmienky využívania jaskýň
(1) Základné povinnosti návštevníkov vo vzťahu k ochrane jaskýň sú ustanovené v § 24 ods. 4
zákona.
(2) Jaskyne sú prístupné návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania ich prírodných a historických
hodnôt.
(3) Návštevníci sa môžu voľne pohybovať po celej ploche jaskýň.
§3
Označenie jaskyne
(1) Jaskyne sa označujú tabuľami so štátnym znakom Slovenskej republiky a tabuľami s osobitným
označením, ktoré obsahujú nápis „Verejnosti voľne prístupná jaskyňa“ a základné informácie o jaskyni
a podmienkach jej využívania návštevníkmi.
(2) Označenie jaskýň v teréne zabezpečí Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa
slovenských jaskýň do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
§4
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Ing. Milan Murín, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia Košice
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REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chyby
v Metodickom pokyne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-2012/028082 z 30. októbra 2012,
ktorým sa ustanovuje postup obvodných úradov, krajských školských úradov, krajských stavebných
úradov a územných vojenských správ pri prechode majetku štátu, pohľadávok a záväzkov, práv
a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, súdnych sporov, exekučných konaní, ktoré podľa
zákona o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
prechádzajú na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a pri zabezpečení niektorých úloh súvisiacich
so zrušením obvodných úradov, krajských školských úradov, krajských stavebných úradov a
územných vojenských správ
1. V čl. 5 ods. 7 sú nesprávne uvedené odseky, správne má byť : „(7) Majetok štátu uvedený v odseku 5
a 6 obvodné úrady v prehľade podľa odseku 2 neuvádzajú.“
2. K prílohe č. 12 sa vkladá vzor čiastkového protokolu o prechode práv k hnuteľnému majetku štátu –
automobilová technika:
V Z O R č. 12 !
Príloha č. 12 k protokolu č. p:

Organizácia, názov sídlo
Krajský stavebný úrad Bratislava
Lamačská cesta 14, 821 05 Bratislava

ČIASTKOVÝ PROTOKOL
o prechode práv k hnuteľnému majetku štátu – automobilová technika
medzi:
1. Slovenská republika – NÁZOV ODOVZDÁVAJÚCEJ ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE
Adresa
zastúpená: meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, funkcia
IČO:
(ďalej len „ odovzdávajúci “)
2. Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa Pribinova 2, 812 72 Bratislava
zastúpená: Ing. Marek VLADÁR – generálny riaditeľ sekcie ekonomiky MV SR
na základe plnomocenstva č. p.: ........................... zo dňa .........2012
IČO: 00151866
(ďalej len „ preberajúci “ )
Čl. I
Predmet prechodu
l. Podľa osvedčenia o evidencii motorových vozidiel je odovzdávajúci výlučným správcom hnuteľného
majetku štátu motorového vozidla (motorových vozidiel) špecifikovaných v prílohe 1 tohto čiastkového
protokolu o prechode práv k hnuteľnému majetku štátu, ktorá je jeho neoddeliteľnou časťou.
2. Odovzdávajúci odovzdáva preberajúcemu
práva k hnuteľnému majetku štátu motorového vozidla
(motorových vozidiel) špecifikovaných v prílohe 1 tohto čiastkového protokolu o prechode práv
k hnuteľnému majetku štátu.
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Čl. II
Dôvod prechodu
1. Odovzdávajúci odovzdáva preberajúcemu do správy hnuteľný majetok motorové vozidlo (motorové vozidlá)
špecifikované v prílohe 1 tohto čiastkového protokolu o prechode práv k hnuteľnému majetku štátu.
2. Prechod práv k hnuteľnému majetku štátu sa uskutočňuje z dôvodu ................................
3. Hodnota odovzdávaného hnuteľného majetku štátu podľa účtovnej evidencie odovzdávajúceho je ku dňu
odovzdania majetku celkom:.......................... eur
4. Preberajúci sa stáva správcom hnuteľného majetku štátu vykonaním záznamu o zmene držiteľa osvedčenia
v evidencii motorových vozidiel územne príslušného okresného dopravného inšpektorátu Policajného zboru
Slovenskej republiky a jeho následnom fyzickom prevzatí určenou osobou preberajúceho, o čom bude
spracovaný protokol o fyzickom prevzatí každého vozidla osobitne. Žiadosť o vykonanie záznamu o zmene
držiteľa osvedčenia o evidencii predloží odovzdávajúci.
5. Čiastočný delimitačný protokol je vyhotovený v 5 výtlačkoch,
odovzdávajúceho a tri vyhotovenia si ponechá preberajúci.
V ……………….dňa: …………………
................................................
Odovzdávajúci:
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
funkcia

( odtlačok okrúhlej pečiatky )

z

ktorých

dve sú určené pre

V …………………..dňa: ...……………
....... ...........................................
Preberajúci:
Ing. Marek VLADÁR
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky MV SR
na základe plnomocenstva
č. p.:...............................................
zo dňa ...............2012

