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V Bratislave dňa 10.11.2021 

 

Vec: Stanovisko komisie výstavby a ŽP pri MZ MČ Bratislava-Devínska Nová Ves k návrhu naria-

denia vlády, ktorým sa vyhlasuje PR Devínska Kobyla 

 

Komisia výstavby a ŽP pri MZ MČ Bratislava-Devínska Nová Ves má k návrhu nariadenia vlády pre 

vyhlásenie PR Devínska Kobyla so 4. a 5. stupňom ochrany v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. 

z. o ochrane prírody a krajiny nasledovné pripomienky, ktoré žiada zapracovať ako zásadné pripo-

mienky do predmetného návrhu: 

 

 

1. Zastavaná časť raketovej základne a jej príjazdová cesta ostanú v 2. stupni ochrany, ktorý 

umožní revitalizáciu zanedbaného areálu raketovej základne na Devínskej Kobyle. 

 

2. Doplniť nariadenie vlády tak, že v navrhovanej rezervácii budú nasledovné činnosti bez obmedze-

nia: voľný pohyb osôb, lyžovanie, jazda na bicykli, jazda na koni, zber rastlín a plodov, bivakova-

nie, organizovanie telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iných verejnosti 

prístupných spoločenských podujatí, udržiavanie priechodnosti a bezpečného stavu turistických 

chodníkov. 

 

Legislatívny rámec pre umožnenie týchto činností aj v prírodnej rezervácii so 4. a 5. stupňom ochrany 

je daný § 22 ods. 6 Zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“). 

V zmysle § 22 ods. 6 sa určuje územná a časová doba uplatňovania zákazov a obmedzení podľa 

uplatňovaného 4. a 5. stupňa ochrany (§§ 14 - 16 Zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny) nasledovne: 

- pohyb osôb: podľa § 14 ods. 3 písm. b) sa za miesta vyhradené orgánom ochrany prírody, kde 

neplatí zákaz podľa § 14 ods. 1 písm. c), považuje celé chránené územie,  

- kladenie ohňa: podľa § 14 ods. 4 sa za miesta vyhradené orgánom ochrany prírody, na ktorých 

neplatí zákaz zakladať oheň mimo uzavretých stavieb v zmysle § 14 ods. 1 písm. d), považujú 

miesta, ktoré určí orgán ochrany prírody  a budú zakreslené v mapovej prílohe,  

- lyžovanie: podľa § 14 ods. 4 sa za miesta vyhradené orgánom ochrany prírody, na ktorých neplatí 

zákaz lyžovať v zmysle § 14 ods. 1 písm. d), považuje celé chránené územie,  

- jazda na koni: podľa § 14 ods. 4 sa za miesta vyhradené orgánom ochrany prírody, na ktorých 

neplatí zákaz jazdiť na koni v zmysle § 14 ods. 1 písm. d), považuje celé chránené územie  
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- zber rastlín a plodov: podľa § 14 ods. 4 sa za miesta vyhradené orgánom ochrany prírody, na 

ktorých neplatí zákaz zbierať rastliny vrátane ich plodov v zmysle § 14 ods. 1 písm. h, považuje 

celé chránené územie  

- jazda na bicykli: podľa § 14 ods. 4 sa za miesta vyhradené orgánom ochrany prírody, na ktorých 

neplatí zákaz vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce 

mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy, považuje celé chránené 

územie  

- venčenie psov na vôdzke podľa § 14 ods. 4 sa za miesta vyhradené orgánom ochrany prírody, na 

ktorých neplatí zákaz venčenia psov v zmysle § 14 ods. 1 písm. h, považuje celé chránené územie. 

 

Ostatné zákazy podľa § 14 ods. 1 písm. d) platia na celom chránenom území celoročne: 

1.vjazd a státie s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným 

skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami (neplatí pre vozidlo slú-

žiace na obhospodarovanie pozemku alebo patriace vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na 

ktorý sa vzťahuje tento zákaz;  

2.použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, 

reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb;  

3.rozširovať nepôvodné druhy rastlín a živočíchov;  

4.poškodiť vegetačný a pôdny kryt a zasiahnuť do lesného porastu;  

5.stavať lesnú cestu alebo zvážnicu;  

6.zriadiť poľovnícke zariadenie alebo rybochovné zariadenie;  

7.rušiť pokoj a ticho;  

8.chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha;  

9.umiestniť stavbu. 

 

 

 

 

 

 Ing. Mária Koprdová 

 prednostka miestneho úradu 

 

 


