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 Vymedzenie územia:
Rekreačné stredisko Košiarny briežok sa nachádza v severovýchodnej  okrajovej časti Národného parku Slovenský raj a jeho 
ochranného  pásma. Z hľadiska cestovného ruchu má regionálny význam. Rekreačné stredisko administratívne patrí do k.ú. 
Smižany, okresu  Spišská Nová Ves, Košického kraja a časti  mesta Spišská Nová Ves.  Za účelom priestorovej orientácie, 
organizačného riadenia a  zabezpečenia verejného poriadku sa stredisko delí na 6 častí,  tvorené parcelami:

 Binhauz: 2088/1-8

 Šorfal: 2252/1-10

 Jelšinky: 2250/1,3,4, 2093/1,2, 2230/6,15,17-23,60,62,63,66-69,

 82,95,2247/2,3,4

 Nad haťou: 2037/1/.,2/.,13,18,19,21-36,48-52,168,170,176,179-183

 Stred: 2095/1-23,2037/2.,3-12,14-17,20,37-47,53-169,169,177,

 178,184-199,2114/.

 Červený jarok: 2034/1-18,2037/1.,20,21,113,2143/1-28,2144/.,2145/1,

 2,2146/1-32,2153,21,54,2155,2156,2157/1,2,3,2158/2,

 3/.,2206/1/.

 Plní funkciu prevažne podnikovej a individuálnej rekreácie, ale aj  verejného cestovného ruchu. V zmysle zákona 287/94 Z.z. o 
ochrane  prírody a krajiny a Nariadenia  vlády SR č.  23/1988,  ktorým bol   zriadený Národný park Slovenský raj  platia  pre 
rekreačné stredisko   Košiarny  briežok  osobitné  podmienky  ochrany  prírody.  Preto  obecné  zastupiteľstvo  Smižany,  svojím 
uznesením číslo 36/4/99 zo dňa 10. 6. 1999 schvaľuje Štatút pre rekreačné stredisko Košiarny  briežok.

§ 1 - Základné ustanovenia
 1. Územné vymedzenie rekreačného strediska /ďalej len RS/ Košiarny  briežok:

 Severnú hranicu RS tvorí hrebeň nad Červeným jarkom, ktorý začína  na vrchole stúpania cesty Smižany - Turník pri lúke 
Binhauz a  tiahne sa k dobývaciemu priestoru tehelne, ktorý zahŕňa. Tu sa na  hranici  katastra,  ktorá je zároveň hranicou 
ochranného pásma  Národného parku Slovenský raj lomí na J až k potoku a ide po  potoku na Z až po horáreň. V tejto časti  
prechádza na cestu a  pokračuje po nej na JZ, prechádza z cesty na kraj lesa až po  križovatku ciest /turistický smerovník/. Ďalej 
pokračuje po ceste  k lesnej škôlke, odtiaľ ide na S a lomí sa na pozemku záhrady č.  parc. 2230/15 na SV, ďalej pokračuje 
hranicou parcely č. 2230/17  až po lúku pri Grófskej studni. Tu prechádza na SZ a ide po  hranici parcely č. 2230/81 až po potok, 
potokom pokračuje až po  lesný sklad. Pri lesnom sklade sa vracia smerom na SV a ide po  lesnej ceste až k ceste Smižany 
-Turník. Od križovatky pokračuje  na SV okolo starého kameňolomu až k lúke, kde sa jej okrajom  vracia späť na cestu až po 
vrchol stúpania cesty Smižany-Turník,  ktorá je v tejto časti zároveň hranicou národného parku.

 2. Grafické vymedzenie RS je v prílohe tohto Štatútu.

 3. Územnosprávnu starostlivosť zabezpečuje Obecný úrad Smižany.

 4. Prevádzkovú činnosť, služby a starostlivosť o verejný poriadok  zabezpečuje Obecný úrad Smižany.

 5. Ako pomocný a poradný orgán pre zabezpečenie správneho a  verejného poriadku je zriadený Chatársky výbor pri Obecnom 
úrade v Smižanoch.

§ 2 - Komunikácie
 1. Pre verejnú dopravu slúžia prístupové cesty:

 - cesta odbočujúca zo štátnej cesty pri železničnom prejazde v  Smižanoch,

 - cesta odbočujúca zo štátnej cesty pri železničnom podjazde v  Smižanoch.

 Prevádzku  a  údržbu  týchto  ciest  zabezpečujú:  Štátne  lesy,   Združenie  vlastníkov  lesa  /ZVL/  Smižany,  Poľnohospodárske 
družstvo /PD/ Smižany, Obecný úrad Smižany.

 2. Pre vnútrostrediskovú dopravu slúžia prístupové komunikácie,  ktorých prevádzku a údržbu zabezpečujú vlastníci a užívatelia 
komunikácií.

 3. Cez RS vedie turisticky značkovaný chodník č. 5751 /zelená  značka/ - Košiarny briežok - Bikšová lúka - Lesnica, č. 8738/  
žltá  značka/  -  Košiarny  briežok  -  Medvedia  hlava.  Značenie,  prevádzku  a  údržbu  chodníkov  zabezpečuje  Horská  služba 
Slovenský raj.

 4. Komunikácie a chodníky v areáloch jednotlivých časti RS sa môžu  zriaďovať a budovať podľa schválených územných plánov 
a so  súhlasom Obecného úradu v Smižanoch, po predchádzajúcom  vyjadrení Správy NP Slovenský raj, Chatárskeho výboru 
Košiarny  briežok a súhlasu vlastníka pozemkov.



 5. Oprava komunikácii podlieha vyjadreniu Správy NP.

§ 3 - Dopravný režim
 1. Vstup do RS je neobmedzený, ale podlieha určeným poplatkom,  schválených obecným zastupiteľstvom Smižany.

 2. Na vnútrostrediskových komunikáciách dopravu a prevádzku  reguluje Obecný úrad Smižany. Za ich používanie sa vyberajú 
príslušné poplatky schválené obecným zastupiteľstvom. Vstup motorových vozidiel na lesný pôdny fond rieši Okresný úrad odb. 
pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.

 3. Parkovanie motorových vozidiel je na vyhradených miestach. V  ostatných častiach RS parkovanie reguluje Obecný úrad 
Smižany  po vyjadrení Správy NP Slovenský raj.

 4. Centrálne odstavné miesto je pred objektom bufetu. Ostatné  parkovanie je na odstavných plochách jednotlivých rekreačných 
zariadení, prípadne na vyhradených miestach pred rekreačnými  objektmi. Za prevádzku a bezpečnosť parkovania zodpovedá 
samostatne každá právnická a fyzická osoba.

 5.  Vozidlá dopravnej  obsluhy, zásobovanie,  zvoz komunálneho  odpadu, polície,  Štátnych lesov, Združenia vlastníkov lesa 
Smižany, Horskej služby Slovenský raj, Správy NP, prevádzkové  vozidlá požiarnej ochrany, energetiky, zdravotníctva, hygieny, 
telekomunikácií, PD Smižany, správcu toku a Obecného úradu Smižany majú pohyb a parkovanie povolené v rámci služobných 
potrieb a povinností.

 6. V RS platí obmedzená rýchlosť 30 km/hod.

§ 4 -  Výstavba, prevádzka a údržba chát a zariadení
 1. Výstavba chát, rekreačných zariadení a iných objektov sa riadi  podľa schválených územných plánov v súlade s poslaním 
rekreačného strediska a národného parku a podlieha v zmysle  zákona č. 50/1976 rozhodnutiu Okresného úradu odb. ŽP po 
predchádzajúcom vyjadrení Správy NP.

 2.  Pri  väčšej  rekonštrukcii  chát je potrebné stavebné povolenie.   Tieto práce sa môžu vykonávať len mimo hlavnej  letnej 
turistickej sezóny.

 3. Výstavba doplnkových zariadení /besiedky, sociálne zariadenia,  kryté ohniská a iné drobné stavby/ podliehajú ohlasovacej 
povinnosti podľa zákona č. 50/1976 Zb. príslušnému Obecnému  úradu po odsúhlasení Správou NP.

 4. Samostatná výstavba garáži nie je v RS povolená.

 5. Všetky terénne úpravy podliehajú vyjadreniu Správy NP a  následne rozhodnutiu Okresného úradu odb. ŽP.

 6. Priestupky sa riešia v zmysle zákona 287/94 Z.z. o ochrane  prírody a krajiny a zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

§ 5-  Hospodárska a záujmová činnosť
 1. Na poľnohospodárskom a lesnom pôdnom fonde je hospodárska  činnosť vykonávaná podľa schválených hospodárskych a 
prevádzkových plánov.

 2. Pasenie dobytka je povolené len na poľnohospodárskych plochách mimo rekreačných chát.

 3. Na vodných tokoch hospodársku činnosť, údržbu a úpravu vykonáva  správca toku.

 4. Priemyselná hospodárska činnosť je v RS vylúčená.

 5. Záujmová hospodárska činnosť na úseku poľovníctva sa vykonáva  podľa schválených plánov lovu a chovu.

 6. Záujmová rekreačná, športová a kultúrno-spoločenská činnosť sa  smie vykonávať na miestach a v čase k tomu určených.

§ 6 - Ochrana prírody a krajiny
 1.  Prevážna časť rekreačného strediska Košiarny  briežok sa  nachádza v ochrannom pásme NP Slovenský raj,  iba časti 
Binhauz,  Šorfal a Jelšinky sú súčasťou vlastného územia NP Slovenský  raj. V zmysle zákona 287/94 Z.z. o ochrane prírody a 
krajiny na  území vlastného územia NP platí 3. stupeň ochrany. V ochrannom  pásme NP platí 2. stupeň ochrany. Všetky činnosti 
vymenované v § 13 a v § 14 tohto zákona podliehajú vyjadreniu resp.  rozhodnutiam orgánom štátnej správy napr. terénne 
úpravy, zmeny  vo využívaní pozemkov, pestovanie nepôvodných druhov rastlín,  aplikácia chemických látok, priemyselných 
hnojív, rozširovanie  lôžkových kapacít na rekreačné účely, výrub stromov a pod.

 2. Pre zabezpečenie osobitnej ochrany uvedenej v bode 1. sa v  rekreačnom stredisku zakazuje:

 -  poškodzovanie  lesných  porastov,  stromov  rastúcich  mimo  lesa,   výrub  stromov  a  kríkov,  ničenie  rastlinstva,  chytanie, 
usmrcovanie a plašenie zveri a vtáctva,

 - chov domácich zvierat

 - výsadba nepôvodných druhov drevín, okrasných kríkov, výsadba  živých plotov,

 - pestovanie zeleniny, ovocných stromov a kríkov, záhonové  pestovanie kvetov,

 - znečisťovanie vodných tokov a prírodného prostredia,



 - kladenie ohňa je dovolené len na vyhradených miestach,

 - pre kladenie ohňa vo vybudovaných ohniskách je potrebné zo  strany prevádzkovateľa zabezpečovať drevo,

 - stanovať a táboriť na voľnom priestranstve a pri chatách,

 - znečisťovať prírodné prostredie pevným a tekutým odpadom,  svojvoľné odhadzovanie odpadu do vodných tokov, lesných 
porastov a na verejné priestranstvá,

 3. Pre verejné stanovanie a táborenie je vyhradený priestor mimo  RS.

 4. Pri studničkách s pitnou vodou je zakázané umývať sa saponátmi, umývať autá, prať bielizeň a umývať riad. V ich okolí je 
potrebné udržiavať poriadok a čistotu.

 5. Pre likvidáciu tuhého komunálneho odpadu sú v RS zriadené  skladovacie prístrešky pre daný počet rekr. objektov, vývoz 
ktorých zabezpečuje Obecný úrad Smižany, vlastník objektu -  užívateľ. Správcovia verejného cestovného ruchu a podnikových 
rekreačných zariadení zabezpečujú likvidáciu pevného odpadu na  vlastné náklady.

 6. Tekutý odpad likviduje každý vlastník chaty a zariadenia do  vlastnej žumpy k tomu účelu vybudovanej. Obsah žumpy sa musí 
pravidelne vyvážať na náklady vlastníka do čistiarne odpadových  vôd. Všetky žumpy musia byť nepriepustné.

§ 7 -  Všeobecné poriadkové ustanovenia
 1.  V stredisku  sa stanovuje  nočný kľud od 22,00 hod.  do 6,00  hod.   Aj  mimo tohto  času je  žiadúce správať  sa ticho a 
disciplinovane  s ohľadom na okolitú prírodu a susediacich rekreantov.

 2.  Poškodzovanie akýchkoľvek verejných a súkromných zariadení,   turistického a ochranárskeho značenia a informačných 
zariadení  sa zakazuje.

 3. Za čistotu a poriadok, kosenie okolia chát a zariadení v  rozsahu prislúchajúceho pozemku sú zodpovední jednotliví  majitelia 
a správcovia zariadení. Na verejných priestranstvách  za čistotu a poriadok zodpovedá Obecný úrad Smižany.

 4. Kontrolu a dozor nad dodržiavaním tohto štatútu vykonáva Správa  NP, Chatársky výbor Košiarny briežok a Obecný úrad 
Smižany.

 5. Za nedodržiavanie ustanovení v Štatúte môže Správa NP, štátna  správa a príslušné orgány k tomu určené udeľovať pokuty.

§ 8 Služby návštevníkom RS
 1. Záchrannú a informačnú službu zabezpečujú nasledujúce orgány a  organizácie:

 - Záchranná služba: Horská služba Slovenský raj - Čingov č. tel. 91 182

 - Zdravotná služba: 155

 - Požiarna služba: 150

- Správa NP Slovenský raj: 44 220 10

§ 9 -  Zverejnenie
 Tento Štatút obdržia: - majitelia rekreačných zariadení RS  Košiarny briežok

 - Obecný úrad Smižany

 - Chatársky výbor Košiarny briežok

 - Správa NP Slovenský raj

Štatút  RS Košiarny  briežok  musí  byť  vyvesený  vo  všetkých   zariadeniach  cestovného  ruchu  tejto  oblasti  na  viditeľnom a 
prístupnom mieste.

§ 10 -  Právna účinnosť
Štatút RS Košiarny briežok bol schválený Obecným zastupiteľstvom  Smižany a nadobúda platnosť 10. 6. 1999. Súčasne sa ruší 
platnosť  štatútu rekreačného strediska Košiarny briežok - Slovenský raj z  21. augusta 1970 vydaného MsNV v Spišskej Novej 
Vsi uznesením č.  947-21/8-1970.

 Ing. Peter Hromjak, v.r.                                                                   Ing. Michal Kotrady, v.r.

 riaditeľ Správy NP Slovenský raj                                                    starosta obce
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