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Obec Gyňov zastúpená starostkou, na základe žiadosti poľovníckej organizácie:  

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Domaška, Tichá 8, 044 10 Trstené pri 

Hornáde, Poľovníckej organizácie Uboč, Malogyňovská 109, 044 14 Gyňov 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 zákon o poľovníctve) 

 

zákaz vstupu verejnosti 
 

do časti poľovného revíru Hornád a Chrasť na východnej časti 

extravilánu katastrálneho územia obce Gyňov (okres Košice – okolie) 

ohraničenej železničnou traťou a štátnou cestou Gyňov – Čaňa  

s platnosťou od 27. augusta 2019, od 12:00 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 jeho časti. 

 

Podľa § 24 ods. 5 zákona o poľovníctve obmedzenia a zákazy vydané obcou  

je užívateľ poľovného revíru povinný vyznačiť v poľovnom revíri na prístupových cestách 

 

Obec Gyňov odôvodňuje predmetný zákaz vstupu pre verejnosť do časti poľovného 

revíru Hornád a Chrasť tým, dotknuté územie sa nachádza v tesnej blízkosti s Maďarskou 

republikou, kde bol výskyt afrického moru ošípaných (ďalej len AMO) potvrdený u voľne žijúcej 

diviačej zveri.  
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Nakoľko sa diviačia zver zdržuje v porastoch poľnohospodárskych kultúr a má možný 

priamy kontakt s infikovanou diviačou zverou v Maďarskej republike, existuje dôvodná obava, 

že ľudskou činnosťou v predmetných lokalitách pohraničných poľovných revírov Hornád  

a Chrasť (turistika, korčuľovanie, cyklistika, venčenie psov, výkon rybárskeho práva  

a rôzne iné voľno časové aktivity verejnosti), dôjde pri osobnom kontakte s diviačou zverou  

k nežiaducej  migrácií z pohraničnej oblasti a tým aj možné zavlečenie AMO do okresu  

Košice – okolie. 

 

Podľa doterajších informácií je výskyt afrického moru ošípaných (AMO) u diviačej zveri 

potvrdený v tesnej blízkostí štátnej hranice na území Maďarskej republiky. 

 

Z vyššie uvedeného sa Obec Gyňov stotožnila so žiadosťou užívateľa poľovného revíru 

Hornád a Chrasť a s návrhom Okresného úradu Košice-okolie, pozemkového a lesného odboru 

v plnom rozsahu a vydala tento zákaz. 

 

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. 

 

 

 

 

               --------------------------- 

              Mgr. Denisa Vargová 

     starostka obce 
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Grafické znázornenie zákazu vstupu do poľovných revírov (červenou farbou) 
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