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Vec:

Určenie času núdze.

Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva
(ďalej len tunajší odbor) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku poľovníctva podl'a § 71
ods. 2 písm. b) a podl'a § 73 písm. l) zákona Č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o poľovníctve), v súvislosti s § 2 písm. al
zákona o pol'ovníctve vzhl'adom na nepriaznivé klimatické podmienky určuje čas núdze
nasledovne:

- pre pol'ovné revíry začlenené v pol'ovných oblastiach v územnom obvode Okresného úradu
Košice a to pre pol'ovné oblasti J XVI Smolník, J XVII Slovenský Raj, J XX Vihorlat, S Xl
Prešovská a M IX Zemplínska je časom núdze obdobie od 14. decembra 2022 do
odvolania.

Tunajší odbor oznamuje užívatel'om poľovných revírov, ktorých revír sa nachádza na
území s tretím stupňom územnej ochrany v zmysle zákona Č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov (národný park), že v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2
písm. i) zákona o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa na území, kde
platí tretí stupeň ochrany vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny na vnadenie alebo
prikrmovanie zveri okrem prikrmovania senom, letninou a trávnou alebo d'atelinotrávnou
silážou.

Týmto žiadame Okresné úrady, pozemkové a lesné odbory, aby o určenom čase núdze
upovedomili dotknutých užívateľov pol'ovných revírov a Obvodné poľovnícke komory.

JUDr. Róbert Rybka
poverený vykonávaním funkcie

vedúceho odboru

Doručuje sa:
Okresné úrady, pozemkové a lesné odbory v pôsobnosti Okresného úradu Košice so
žiadosťou o doručenie dotknutým užívatel'om PR a OPK.
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