Okresný úrad Zvolen
pozemkový a lesný odbor
Študentská 12, 960 01 Zvolen

VEREJNÁ

VYHLÁŠKA

Ochrana poľnohospodárskej pôdy pred zaburinením
podľa § 3 ods.l písm. b) zákona č. 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor (ďalej v texte len „OU ZV PLO“, alebo
„správny orgán“), ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany a využívania
poľnohospodárskej pôdy podľa § 20 písm. c) zákona 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
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon č. 220/2004 Z.z.“),
v záujme zabezpečenia ochrany poľnohospodárskych a nepoľnohospodársky ch pozemkov
proti burinám, ako aj za účelom zintenzívnenia ochrany poľnohospodárskej pôdy,

upozorňuje
všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali poľnohospodárske a
nepoľnohospodárske pozemky vo svojom vlastníctve alebo užívaní v nezaburinenom stave, a to
pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín.
Podľa § 3 ods.l písm. b) zákona č. 220/2004 Z.z., je každý vlastník poľnohospodárskej
pôdy alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej v texte len „užívateľ“) povinný
predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.
Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku, alebo
nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní
povinnosť uloženú orgánom ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy, dopustí sa podľa
§ 25 ods. 1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. priestupku ( fyzická osoba) alebo podľa § 26 ods.
1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. správneho deliktu ( právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ), pričom fyzickej osobe môže byť správnym orgánom uložená pokuta až do výšky
330 €, a právnickej osobe za každý hektár poľnohospodárskej pôdy od 166 € do 33 200 €.
Na základe uvedeného správny orgán

vyzýva
všetkých vlastníkov a užívateľov pozemkov na dodržiavanie zákonného ustanovenia a
realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín na neobrábaných pozemkoch ich udržiavaním v
nezaburinenom stave, pravidelným a včasným kosením v čase pred kvitnutím, a tým
predchádzaniu ich šírenia na susedné pozemky.
Zanedbávanie starostlivosti o poľnohospodársku pôdu a výskyt a následné šírenie burín
na poľnohospodárskej i nepoľnohospodárskej pôde má každoročne za následok vznik veľkých
škôd na kvalite pôdy a zberaných plodinách, ohrozuje ekologickú stabilitu územia, narúša
estetický vzhľad krajiny, ale najmä zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov.
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