
 
Národná rada SR, výbor pre životné prostredie a ochranu prírody 
 

 
PETÍCIA  

 
My , podpísaní občania žiadame o zapracovanie nasledovných pripomienok k návrhu novely zákona č.287/1994 Z.z. do 
uvedeného zákona: 
 
I. PRIPOMIENKA: 
§11a odst. 1 písm b): 
Pôvodny text novely v odstavci 1 (Na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, je zakázané:) 
b) vchádzať a stáť s bicyklami na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnic, ciest, miestnych 

komunikácií a účelových komunikácií a vyznačených cyklotrás.      
nahradiť textom: 
b)     jazdiť na bicykli na pozemkoch za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnic, ciest, miestnych komunikácií a 
účelových komunikácií a povolených cyklotrás.      
  
II. PRIPOMIENKA: 
§11b ods.1 písm b): 
Pôvodny text novely v odstavci 1 (Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, je zakázané:) 
b) vchádzať a stáť s bicyklami na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnic, ciest, miestnych 
komunikácií a vyznačených cyklotrás; § 11a ods. 3 platí rovnako 
nahradiť textom: 
b) jazdiť na bicykli na pozemkoch za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnic, ciest, miestnych a účelových 
komunikácií a povolených cyklotrás; § 11a ods. 3 platí rovnako 
 
III: PRIPOMIENKA: 
V § 15 k pôvodnému textu paragrafu 

Návštevný poriadok národného parku a jeho ochranného pásma
Orgánom ochrany prírody, v ktorého územnom obvode je najväčšia časť národného parku, po dohode s orgánmi ochrany prírody, na území 
ktorých sú ostatné časti národného parku, po vyjadrení dotknutých obcí a po prerokovaní so správou národného parku vydá všeobecne záväznou 
vyhláškou návštevný poriadok národného parku a jeho ochranného pásma; upraví v ňom najmä podrobnosti o povinnostiach návštevníkov, o 
rozsahu a spôsobe dopravy a o kultúrno-výchovnom využívaní národného parku a jeho ochranného pásma. Návštevný poriadok možno vydať 
aj pre časť územia národného parku. 
 
doplniť text: 

 
Návrh všeobecne záväznej vyhlášky o návštevnom poriadku sa v mieste obvyklým spôsobom oznámi dotknutej verejnosti. Orgán 
ochrany prírody je povinný k pripomienkam verejnosti prihliadnuť. 
 

Podporu petícii vyjadrujú: 
P.č. Meno a priezvisko Ulica, č.domu Mesto Podpis 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Petíciu podávajú: 
Ján Ľupták, Námestie mieru 31, 96212 Detva (poverený na zastupovanie v styku s orgánom, vybavujúcim petíciu) 
Michaela Galvánková, Poľná 8, 97652 Čierny Balog 
Ján Roháč, Dolná ružová 6, 96901 Banská Štiavnica 
Peter Patsch, Clementisova 4, 901 01 Malacky       

Podpisový hárok č. 


