Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA SLIAČ č. 47/2017

KTORÝM SA VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE
MESTA SLIAČ

Návrh VZN č. 47/2017, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie Mesta Sliač
vyvesený na úradnej tabuli mesta 29.05.2017.
VZN č. 47/2017, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie Mesta Sliač bolo
schválené uznesením MsZ Slia č. 364/2017 dňa 12.06.2017.
Schválené VZN č. 47/2017, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie vyvesené
na úradnej tabuli mesta 13.06.2017.
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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sliač
č. 47/2017
ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie mesta Sliač

Mestské zastupiteľstvo Sliač, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68
Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a podľa ods. 3 písm. f), g), h), n) a § 6 ods. 1
zákona č. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 25a
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“), ktorým sa VYHLASUJE OBECNÉ
CHRÁNENÉ ÚZEMIE „DEDOVEC“ MESTA SLIAČ.

Článok 1
Základné ustanovenia
Účelom tohto „VZN“ je prispieť k zachovaniu a nenarušeniu klimatických a hydrologických
podmienok, pokoja a poriadku v kúpeľnom mieste 1/ v zmysle „Štatútu kúpeľného miesta
Mesta Sliač“; 2/ v zmysle zákona č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti (úplné znenie
zákona pod č.303/1998 Z.z.), z ktorého vyplýva, že obce, ktorých územie je vyhlásené za
kúpeľné miesto, sú povinné dodržiavať opatrenia na ochranu prírodných liečebných kúpeľov,
prírodných liečivých zdrojov a klimatických podmienok priaznivých na liečenie a zabezpečiť
ich dodržiavanie všetkými orgánmi, právnickými osobami a fyzickými osobami pôsobiacimi
a zdržiavajúcimi sa v kúpeľnom mieste; 3/ v zmysle zákona č. 538/2005 Z.z. o prírodných
liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných
minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
1.1 Názov
Názov obecného chráneného územia je „Dedovec“.
1.2 Lokalizácia
Obecné chránené územie sa nachádza v Banskobystrickom kraji, v okrese Zvolen,
v katastrálnom území Rybáre, na parcelách
Číslo parcely
KN C 1431/7
KN E 1456/1
KN E 1463/2
KN E 1459
KN E 1458

Katast.územie
Rybáre
Rybáre
Rybáre
Rybáre
Rybáre

Spolu

Výmera
360540 m2
236303 m2
61868 m2
246641 m2
15556 m2

Druh pozemku
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast

Číslo listu vlastníctva
971
1000
993
994
994

920908 m2

1.3 Celková výmera
Celková výmera obecného chráneného územia je 92,0908 ha.
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1.4 Vymedzenie
Obecné chránené územie je v teréne vymedzené podľa katastrálnej mapy so stavom
k 25.5.2017, ktorá tvorí prílohu tohto VZN.
1.5 Zhodnotenie vzťahu k platnému územnému plánu
V zmysle platného územného plánu mesta Sliač sa v obecnom chránenom území
nachádza lesný fond v kategórii lesov osobitného určenia – lesy v ochranných pásmach
prírodných liečivých zdrojov a lesy s významnou zdravotno-rekreačnou funkciou.
V priestore medzi kúpeľami Sliač a Bakovou jamou je riešený lesopark s ekologickoenvironmentálnou funkciou.
Článok 2
Predmet ochrany a ochranné podmienky
2.1 Predmet ochrany
Predmetom ochrany je územie nachádzajúce sa v kúpeľnom mieste bezprostredne
nadväzujúce na vnútorné kúpeľné územie, nachádzajúce sa v ochrannom pásme I. a II.
stupňa prírodných liečivých zdrojov. Hlavnou prioritou je zachovanie a rozvoj vhodných
podmienok pre poskytovanie kúpeľnej starostlivosti s vylúčením všetkých rušivých
vplyvov a prevádzok na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti a na kúpeľné prostredie.
Ďalšou prioritou je zachovanie územia pre rekreačné a oddychové aktivity obyvateľov
mesta Sliač ako jediného miesta nachádzajúceho sa v jeho katastrálnom území na tieto
účely. Obecné chránené územie, ktorého väčšiu časť predstavuje lesný porast
predstavuje významný ekostabilizačný prvok v urbanizovanej krajine. Účelom
vyhlásenia obecného chráneného územia je ochrana tohto územia s jeho významnou
liečebnou, biologickou, vedeckou, estetickou a kultúrnou hodnotou.
2.2 Ochranné podmienky
Na zabezpečenie ochrany a starostlivosti o obecné chránené územie sa určuje a vymedzuje
zakázaná činnosť a činnosť vyžadujúca súhlas.
2.2.1 Zakázaná činnosť
V obecnom chránenom území je zakázané:
a) budovať akékoľvek stavby okrem objektov drobnej architektúry (mobiliárov);
b) vchádzať a stáť s motorovým vozidlom okrem vlastníka a správcu územia pri
zabezpečovaní kontroly a údržby územia;
c) odcudzovať, ničiť, trhať, lámať, orezávať alebo inak poškodzovať všetky vývojové
štádia rastlín – bylín a drevín, s výnimkou burín a nežiaducich náletových drevín a
inváznych druhov rastlín podľa prílohy č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z.
Zoznam inváznych druhov rastlín byliny
d) znečisťovať trávniky, les a ostatné plochy zelene,
e) zakladať ohne, táboriť a využívať plochy zelene na nocovanie, použiť zariadenie
spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj,
f) voľne púšťať psy a domáce zvieratá
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2.2.2 Činnosť vyžadujúca súhlas
V obecnom chránenom území sa obmedzuje:
a) budovanie peších a cyklistických komunikácií;
b) budovanie objektov drobnej architektúry (mobiliárov), umiestňovanie exteriérového
sedenia, prípadne iného zariadenia;
c) organizovanie verejných športových, spoločenských a iných verejnosti prístupných
podujatí;
d) realizovanie výkopových prác.
Tieto činnosti je možné realizovať iba s predchádzajúcim súhlasom mesta.
Článok 3
Vyznačenie a označenie
3.1 Vyznačenie
Obecné chránené územie bude vyznačené na mapových podkladoch - v katastrálnej mape
v zmysle § 51 ods. 3 a ods. 5 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov.
3.2 Označenie
Označenie vykoná mesto podľa § 52 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov a § 19 ods. 10 vyhlášky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa
vykonáva zák. č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Článok 4
Sankcie
4.1 Porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia fyzickou osobou je
priestupkom podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
4.2 Za porušenie tohto VZN možno v zmysle § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov uložiť v blokovom konaní blokovú pokutu do výšky 33,– €
príslušníkmi Mestskej polície Sliač.
4.3 Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN
môže primátor mesta v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky
6.638,– €.
Článok 5
Prílohy
5.1 Kópia katastrálnej mapy podľa aktuálneho stavu katastra nehnuteľností s vyznačením
hraníc obecného chráneného územia
5.2 Ortofotomapa – širšie vzťahy
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Článok 6
Záverečné ustanovenie
6.1 VZN č.47/2017 nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych
predpisov.
6.2 VZN č.47/2017 bolo schválené uznesením MsZ Sliač č. 364/2017 dňa 12.06.2017.
6.3 VZN č. 47/2017 nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli
Mesta Sliač.

Ing. Daniel Dunčko
primátor mesta
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