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Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Každoročne s prichodom jarnych mesiacov sa stave aktualnou problematika ochrany pol'nohospodárskych a
nepornohospodárskych pozemkov pred zaburinenim. Uvedená povinnost' vyplýva vlastnikom resp. nájomcom /správcom/
pornohospodárskej pôdy z ustanovenia § 3 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využivani pornohospodárskej pôdy a o
zmene zákona E. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečistovania životneho prostredia a zmene a dopineni
niektorých zákonov /cralej zákona o ochrane pornohospodárskej pôdy/. Zaburinenie v mnohych pripadoch ohrozuje
ekologickú stabilitu írzemia a nie je zachovaná funktná spatost prirodných procesov v krajinnom prostredi. Následne
dochádza k šireniu burin na pornohospodárske pozemky, čim dochadza k jej poškodeniu a degradácii ako aj k staženernu
pornohospodárskemu obhospodarovaniu.
Okresný írrad žiar nad Hronom, pozemkovy a lesny odbor so sidlom Namestie Matice slovenskej 8 Žiar nad Hronom,
ako prislušny správny organ podia zákona 6. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a dopineni
niektorých zákonov vyzýva všetkych vlastnikov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje pornohospodárske a
nepol'nohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelnym, dôsledným a predovšetkýrn včasným odstraňovanim
burin, aby nedošio k ich šireniu na susedne pozemky.
Tomu, kto svojou nečinnostou spôsobi zaburinenie pornohospodárskeho pozemku, alebo nepornohospodárskeho
pozemku v blizkosti pornohospodárskeho pozemku,
pripadne nespini povinnost' uloženir orgánom ochrany
pornohospodárskej pôdy dopusti sa priestupku /fyzická osoba/ v zmysle § 25 a môže správny organ uložir pokutu až do
výšky 330.- EUR, v zrnysle § 26 zákona o ochrane a využivani pornohospodárskej pôdy rntiže správny organ uložit pokutu
právnickej osobe, alebo fyzickej osobe - podnikaterovi až do výšky 33 200.- EUR .
Vzhradom na závažnost tejto problematiky, bude. správny organ na Useku ochrany pornohospodárskej pôdy aj v tomto
roku dôsledne kontrolovat pinenie povinnosti vyplývajúcich z ustanovenia zákona o ochrane pornohospodarskej pôdy.
V záujme zabezpečenia, čo najtkinnejšej ochrany pred zaburinenim Vás žiadame o súčinnost a o oboznámenie na túto
povinnosf všetkych vlastnikov, nájomcov a správcov pozemkov v územnej pôsobnosti, v mieste obvyklym spôsobom
/vyvesenim tohto oznamu na úradnej tabuli počas celého vegetačneho obdobia, vyhlásenim v miestnom rozhlase,
pripadne zverejnenim výzvy v miestnej tlači a na internete./

Oznam
Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako prislušný organ štátnej správy na bseku ochrany
pornohospodárskej pôdy
vyzýva všetkých vlastnikov, nájomcov a správcov pozemkov,
aby udržiavali svoje pornohospodárske a nepornohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelnym, dôsledným
a predovšetkým včasným odstrarlovanim burin, aby nedošlo k ich šireniu na okolité pozemky.
Zaburinenie pozemkov ohrozuje ekologickú stabilitu územia, následne poškodzuje a degraduje pornohospodársku pôdu a
stažuje jej obhospodarovanie.
Okresný CH-ad žiar nad Hronom, pozemkovy a lesny odbor bude pinenie tejto povinnosti počas vegetačneho obdobia
dôsledne kontrolovat a v pripade zistenia zaburinenia pol'nohospodárskeho alebo nepornohospodárskeho pozemku,
môže uložit pokutu fyzickej osobe v zmysle § 25 zákona 220/2004 Z.z, do výšky 330,-€, právnickej osobe, alebo fyzickej
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osobe - podnikatel'ovi v zmysle § 26 zakona 220/2004 Z.z. do výšky 33 200,-C.

lng. Marika Ďuricová
ved6ca pozemkoveho a lesného odboru
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Rozderovnik k čislu OU-ZH-PLO1-2021/005606-001
Obec Brehy, Brehy 117, 968 01 Nová Baňa
Obec Hodruša - Hámre, Hodruša-Hámre 185, 966 61 Hodruša-Hámre 1
Obec Horne Hamre, Horne Hárnre 45, 966 71 Horne Hámre
Obec Hrabičov, Hrabičov 188, 966 78 Hrabičov
Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 966 53 Hronský Beňadik
Obec Krak, Oak 9, 966 77 Oak
Obec Mala Lehota, Mala Lehota, 966 42 Mala Lehota
Mesto Nová Baňa, NM-nestle slobody 1/1, 968 01 Nova Baňa
Obec Orovnica, Orovnica 96, 966 52 Orovnica
Obec Ostry Grúň, Ostry Grúň 193, 966 77 Ostrý Grúň
Obec Pila, Pila, 966 81 Pile
Obec Rudno nad Hronorn, Rudno nad Hronom, 966 51 Rudno nad Hronom
Obec Tekovská Breznica, Tekovská Breznica 566, 966 52 Tekovská Breznica
Obec Velká Lehota, Velká Lehota, 966 41 Vel'ká Lehota
Obec Vel'ke Pole, Verke Pole 1, 966 74 Velké Pole
Obec Voznica, Voznica 135, 966 81 Voznica
Mesto Žarnovica, Nárn. SNP 33, 966 81 Žarnovica
Obec Župkov, Župkov 12, 966 71 Župkov
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