OBEC MORAVANY NAD VÁHOM

Všeobecne záväzné nariadenie
číslo 4 / 2016

ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie
BARANIA ZEM

Návrh VZN - vyvesený na úradnej tabuli v obci Moravany nad Váhom dňa: 24.10.2016
zvesený z úradnej tabule obce Moravany nad Váhom dňa: 05.12.2016
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom obce Moravany nad Váhom dňa: 14.11.2016
uznesením č. 78/2016.
VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa: 15.11.2016
VZN nadobúda právoplatnosť dňa: 05.12.2016 VZN nadobúda účinnosť dňa: 06.12.2016
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Obecné zastupiteľstvo obce Moravany nad Váhom, na základe samostatnej pôsobnosti v
súlade s ustanovením článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a v zmysle
ustanovení § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. f) g) h) n) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 25a zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie (ďalej len „VZN“), ktorým sa vyhlasuje:

ČLÁNOK 1
OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE
1.1. NÁZOV
Obecné chránené územie Barania zem (ďalej len „obecné chránené územie“).

1.2. LOKALIZÁCIA
Obecné chránené územie sa nachádza v Trnavskom kraji, v okrese Piešťany, v katastrálnom
území Moravany nad Váhom, mimo zastavaného územia obce na parcele C-KN č. 1619/1 o
výmere 2800m2, zastavaná plocha a nádvorie; na parcele C-KN č.1618/27 o výmere
1089m2, orná pôda; na parcele C-KN 1618/4 o výmere 2440m2, orná pôda; parcele C-KN
1618/2 o výmere 7650m2, ostatná plocha; parcele C-KN 1618/29 o výmere 316m2, ostatná
plocha ; na parcele E-KN č. 1624 o výmere 5301m2, ostatná plocha; na parcele E-KN č.
1618/1 o výmere 380m2, trvalý trávnatý; porast podľa katastrálnej mapy v mierke 1: 2880
a mapy určeného operátu so stavom k 30.09.2016.

1.3. CELKOVÁ VÝMERA
Celková výmera obecného chráneného územia je 1,9976ha.

1.4. VYMEDZENIE
Obecné chránené územie je v teréne vymedzené podľa katastrálnej mapy v mierke 1:2880
a mapy určeného operátu so stavom k 30.09.2016.

ČLÁNOK 2
PREDMET OCHRANY A OCHRANNÉ PODMIENKY
2.1. PREDMET A ÚČEL OCHRANY
Účelom vyhlásenia obecného chráneného územia je ochrana lokality s významnou
biologickou, vedeckou, estetickou, kultúrnou hodnotou, zachovanie prírodnej rovnováhy a
ochrana rozmanitosti podmienok a foriem života, prírodných hodnôt a krás a prvkov
ekosystémov. Územie predstavuje významný ekostabilizačný a interakčný prvok v krajine.

2.2. OCHRANNÉ PODMIENKY
Na zabezpečenie ochrany a starostlivosti o obecné chránené územie sa určuje a vymedzuje
zakázaná činnosť a činnosť vyžadujúca súhlas.

2.2.1. ZAKÁZANÁ ČINNOSŤ
V obecnom chránenom území „Barania zem“ je zakázané:
a) umiestňovať pozemné a inžinierske stavby alebo iné hnuteľné a nehnuteľné veci
nesúvisiace s účelom ochrany územia,
b) vchádzať motorovými vozidlami do priestoru chráneného územia,
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c) odcudzovať, ničiť, trhať, lámať, orezávať alebo inak poškodzovať rastliny a dreviny, s
výnimkou burín, nežiadúcich náletových drevín a inváznych druhov rastlín podľa
Prílohy č. 2a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
d) usmrcovať, poškodzovať alebo inak ohrozovať prirodzene sa vyskytujúce živočíšne
druhy,
e) zakladať ohne, táboriť a využívať priestor chráneného územia na nocovanie,
f) zbierať rastliny a ich plody, zbierať nerasty a skameneliny, poškodzovať' vegetačný a
pôdny kryt, fajčiť', rušiť' pokoj a ticho, znečisťovať územie odpadkami,
g) organizovať verejné športové, spoločenské a iné verejnosti prístupné zhromaždenia
alebo podujatia.
h) voľne púšťať psy a domáce zvieratá,
i) poškodzovať informačné tabule alebo iné značenie v území.

2.2.2. ČINNOSŤ VYŽADUJÚCA SÚHLAS
V obecnom chránenom území Barania zem sa obmedzuje:
a) budovanie peších chodníkov,
b) realizovanie výkopových prác a krajinných úprav
c) umiestňovanie informačných tabúľ.
Tieto činnosti je možné realizovať iba s predchádzajúcim súhlasom Obce Moravany nad
Váhom.

ČLÁNOK 3
VYZNAČENIE A OZNAČENIE
3.1. VYZNAČENIE
Obecné chránené územie bude vyznačené na mapových podkladoch - v katastrálnej mape
a v mape určeného operátu v zmysle ustanovenia § 51 ods. 3 a ods. 5 zákona č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

3.2. OZNAČENIE
Označenie vykoná obec podľa § 52 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov a § 19 ods. 10 vyhlášky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva
zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

ČLÁNOK 4
SANKCIE
4.1.

4.2.

4.3.

Konanie fyzickej osoby, ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohto VZN, je kvalifikované
ako priestupok proti verejnému poriadku podľa ustanovenia § 48 zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Podľa §27b ods.1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, za porušenie tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou
osobou oprávnenou na podnikanie môže obec uložiť pokutu až do výšky 6638 eur.
Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky
protiprávneho konania.
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ČLÁNOK 5
PRÍLOHY
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Kópia katastrálnej mapy podľa aktuálneho stavu katastra nehnuteľností s vyznačením
hraníc obecného chráneného územia
Kópia mapy určeného operátu
Súpis parciel
Vzor tabule na označenie obecného chráneného územia

ČLÁNOK 6
ÚČINNOSŤ
Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie „Barania zem“
bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Moravanoch nad Váhom dňa 14.11.2016
uznesením č. 78/2016 a nadobúda účinnosť dňa 05.12.2016.

___________________
Ing. Peter HULMAN
starosta obce
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