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Obec Slanské Nové Mesto zastúpená starostom, na základe žiadosti poľovníckej organizácie
PZ Slanská dolina, Hlavná č. 83, 044 17 Slanec a na podnet Okresného úradu Košice – okolie,
pozemkového a lesného odboru vydáva podľa § 24 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 274/2009 Z.
z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len zákaz o poľovníctve),

zákaz vstupu verejnosti
do časti poľovného revíru Slanská dolina na celom území extravilánu katastrálneho
územia obce Slanské Nové Mesto (okres Košice – okolie), nevzťahuje sa na intravilán
obce, zastavané plochy a nádvoria a štátne komunikácie – cesty,
s platnosťou od 29. júla 2020, od 14:00 hod. do odvolania!
Uvedený zákaz sa nevzťahuje na štátne orgány, orgány obce, záchranné zložky, vlastníka
pozemkov, užívateľa pozemkov, správcu vodných tokov, vodnú stráž, rybársku stráž, lesnú stráž,
stráž prírody a fyzické osoby, ktoré majú oprávnenie stráže prírody pri výkone ich činností.
Podľa § 24 ods. 4 písm. a) zákona o poľovníctve, na žiadosť užívateľa poľovného revíru
a odporúčanie okresného úradu vydá obec v čase hniezdenia, kladenia mláďat alebo z dôvodu
ich ochrany všeobecne záväzným nariadením obmedzenie alebo zákaz vstupu do poľovného
revíru alebo jej časti.
Podľa § 24 ods. 5 zákona o poľovníctve obmedzenia a zákazy vydané obcou je užívateľ
poľovného revíru povinný vyznačiť v poľovnom revíry na prístupových cestách.
Obec Slanské Nové Mesto odvodňuje predmetný zákaz vstupu pre verejnosť do časti
poľovného revíru Slanská dolina z dôvodu zabránenia šírenia vírusového ochorenia Afrického
moru ošípaných.
V poslednom období bol v našom katastrálnom území nájdený, ale aj ulovený diviak,
ktorého vyšetrenie vzoriek preukázalo pozitívne hodnoty na AMO.
Toto ochorenie sa môže preniesť do chovu domácich ošípaných pri kontakte s nakazenou
zverou a to či obuvou, odevom alebo ináč.
Z vyššie uvedeného sa obec Slanské Nové Mesto stotožnila so žiadosťou užívateľa
poľovného revíru Slanská dolina a s návrhom Okresného úradu Košice – okolie, pozemkového
a lesného odboru v plnom rozsahu a vydala tento zákaz. Zákaz sa nevzťahuje na užívateľa
poľovného revíru, nakoľko jeho povinnosť je znížiť stavy diviačej zveri resp. vyhľadávať uhynuté
jedince a tie likvidovať v kafilérií.

Upozornenie:
Priestupku na úseku poľovníctva sa dopustí ten, kto porušuje povinnosť alebo zákaz na
úseku ochrany poľovníctva podľa § 24.
Podľa § 76 ods. 3 zákona o poľovníctve je orgánom príslušným na prejednanie
priestupkov okresný úrad, v ktorého územnej pôsobnosti bol priestupok spáchaný.
Podľa § 76 ods. 4 zákona o poľovníctve môže za porušenie tohto zákazu okresný úrad,
uložiť v priestupkovom konaní peňažnú pokutu od 30 Eur do 3 000 Eur.
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