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VEC : Zaburinenie poľnohospodárskych pozemkov - oznámenie.
Obvodný pozemkový úrad Bardejov, ako príslušný správny orgán podľa § 5 zákona
SNR č. 330/1991 Z.z. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách
v znení
neskorších predpisov a príslušný podľa § 23 zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane
a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej
prevencii a kontrole životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len
zákon ) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov, bude vykonávať v okrese Bardejov kontrolu zameranú
na starostlivosť o poľnohospodársku pôdu - zaburinenosť pozemkov v extravilánoch obcí.
Ide tu hlavne o pozemky ktoré boli vyčlenené do užívania pre SHR ( samostatne
hospodáriacich roľníkov ), vyčlenené v zmysle § 15 zákona č. 330/1991 Zb. fyzickým
osobám do náhradného užívania alebo vytýčene pôvodné vlastnícke pozemky do užívania
a taktiež pozemky slúžiace ako záhumienky.
Na základe výsledku kontrol ktoré v uplynulých rokoch vykonával tunajší úrad a Krajský
pozemkový úrad ale hlavne Ministerstvo pôdohospodárstva SR sa konštatuje, že prevláda
nelichotivý stav. Vo veľkom množstve dochádza k zanedbaniu základnej starostlivosti
o poľnohospodársku pôdu nadmerným výskytom a šírením škodlivých organizmov
rastlinného pôvodu, najmä burín, často aj inváznych druhov ( Zlatobyľ kanadská, Zlatobyľ
veľká, Pohánkovec japonský a pod.) a sú semenišťom pre okolité poľnohospodárske
pozemky.
V zmysle § 3 ods.1 písm. a), b), c) hore uvedeného zákona každý vlastník alebo nájomca,
a správca (užívateľ) poľnohospodárskej pôdy je povinný vykonávať také agrotechnické
opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií
poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou, predchádzať
výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch
a zabezpečiť využívanie
poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola
zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí.
Podľa § 7 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov vlastník ( správca, nájomca ) pozemku je povinný odstraňovať invázne
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druhy zo svojho pozemku spôsobmi uvedenými v prílohe č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003
Z.z. a o pozemok sa starať takým spôsobom, aby zamedzil opätovnému šíreniu inváznych
druhov a to na náklady pôvodcu šírenia, ak je známy, inak na náklady štátu.
Podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 193/2005 Z.z.. o rastlinolekárskej starostlivosti, každý je
na tomto úseku povinný dodržiavať opatrenia podľa osobitných predpisov správnej praxe
v ochrane rastlín na predchádzanie zavlečenia a rozširovania škodlivých organizmov, na ich
kontrolu, eradikáciu a zamedzenie ich ďalšieho rozširovania tak, aby v dôsledku ich
zavlečenia a premnoženia nevznikla škoda iným osobám a aby nedošlo k poškodeniu zdravia
ľudí a zvierat, životného prostredia a zdravotného stavu rastlín.
V zmysle § 25 ods. 1 písm. b) hore uvedeného zákona, kto nezabezpečí základnú
starostlivosť o poľnohospodársku pôdu a svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie
poľnohospodárskej pôdy dopúšťa sa priestupku za ktorý mu môže orgán ochrany
poľnohospodárskej pôdy uložiť pokutu do výšky 332 €.
Sankcie môžu uložiť aj Obvodný úrad ŽP a Ústredný kontrolný a skúšobný ústav
poľnohospodársky.
Obvodný pozemkový úrad Bardejov na základe hore uvedených skutočnosti bude
v skorom letnom a jesennom období vykonávať kontroly na zistenie skutkového stavu.
Nesplnenie tohto opatrenia sa bude považovať za priestupok a voči fyzickej osobe bude
zahájené priestupkové konanie na uloženie pokuty.
Podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec pri výkone
samosprávy utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a chráni životné
prostredie. Podľa § 5 ods. 8 tohto zákona v záujme plnenia úloh obec spolupracuje s orgánmi
štátu. Z tohto dôvodu obec pri výkone samosprávy v oblasti zaburinenia pozemkov
v intraviláne obce by mala zakomponovať do všeobecno záväzných nariadení aj povinnosť
zo strany fyzických a právnických osôb prevádzať likvidáciu burín na užívaných alebo
neužívaných pozemkoch, pričom sa môžete právne oprieť o čl. 20 ods. 3 Ústavy SR, o § 3
ods. 1 a ods. 2 a § 127 Občianskeho zákonníka.
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