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VEC Odstránenie nezákonného stavu na poľnohospodárskej pôde spôsobeného
zaburinením pozemkov - žiadosť o súčinnosť.

Zanedbávanie starostlivosti o poľnohospodársku pôdu, výskyt a následne šírenie burín
na poľnohospodárskej inepoľnohospodárskej pôde má každoročne za následok vznik veľkých
škôd na pestovaných plodinách, ohrozuje ekologickú stabilitu územia a narúša aj estetický
vzhľad krajiny.

V poslednom období zaznamenávame na neobrábaných poľnohospodárskych
pozemkoch aj čoraz silnejší výskyt inváznych druhov rastlín ( Zlatobyľ kanadská, Zlatobyľ
veľká, Pohánkovec japonský atď.)

Obvodný pozemkový úrad v Starej Ľubovni preto pri výkone odborného dohľadu nad
ochranou poľnohospodárskej pôdy vykonal v dňoch 04. 10. 2011 až 18.10.2011 kontrolu
využívania poľnohospodárskej pôdy - zaburinenia pozemkov v okrese Stará Ľubovňa.

Kontrolou bolo zistené, že vo viacerých lokalitách pôda vedená v katastri
nehnuteľnosti ako orná pôda, a ktorá bola dokonca zameraná a vyčlenená vlastníkom do
užívania podľa § 15 zák. Č. 330/1991 Zb. na náklady štátu, je silne zaburinená viacročnými
vytrvalými burinami. Z vizuálnej obhliadky pozemkov je zrejmé, že tieto nie sú
poľnohospodársky využívané už niekoľko rokov, čím sa stali zdrojom burín v obciach a
mestách.

Podľa ust. § 3 ods. l písm. b) zákona 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 zákona 219/2008 Z.z. je každý vlastník a užívateľ poľnohospodárskej pôdy povinný
predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Povinnosti pri zamedzovaní šírenia burín a inváznych druhov rastlín vlastníkom,
správcom a nájomcom pozemkov ukladá aj zákon Č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny a vyhláška MŽP SR Č. 24/2003 Z.z ..

Opierajúc sa ust. § 4 ods. h a § 5 ods. 8 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
žiadame Vás preto o poskytnutie súčinnosti v tejto veci - vyhlásenie výzvy vlastníkom
týchto pozemkov v miestnom rozhlase aby vykonali agrotechnické opatrenia na
likvidáciu burín na svojich pozemkoch do 12.11.2011, v prípade nepriaznivého počasia
v jarnom období roku 2012.

Následné kontroly využívania poľnohospodárskej pôdy vykoná obvodný pozemkový
úrad v priebehu roka 2012.



V prípade, že existujúci nezákonný stav bude pretrvávať a buriny nebudú odstránené,
tunajší úrad to bude považovať za porušenie zákona a bude postupovať voči vlastníkom
pozemkov podľa ust. §25 zákona Č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej
pôdy a o zmene zákona Č. 245/2003 Z. z. o integro anej prevencii a kontrole znečisťovania
ži otného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 21912008 Z.z.
( ďalej len zákon) v priestupkovom konaní - fyzickým osobám uložením pokuty do výšky
332 €.

Za porušenie povinnosti u prá nickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľovi za
uvedený správny delikt (§ 26 ods. 1 písm. b zákona), môže byť podľa § 26 ods. 2 zákona
uložená pokuta od 166 EUR až do 33 194 EUR za každý hektár poľnohospodárskej pôdy.
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