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010 01 Žilina 
Povinnosti vlastníka poľnohospodárskej  pôdy - výzva na vykosenie 
pozemkov v intraviláne obce a udržiavanie poriadku na miestnej 
komunikácii 
 
      Vážení spoluobčania, vlastníci poľnohospodárskej pôdy v obci Mojš. 
 
       Obecná samospráva v Mojši sa čoraz vo väčšej miere stretáva so 
sťažnosťami občanov na neobhospodarovanie poľnohospodáôrskej pôdy a 
z nich vyplývajúcich susedských problémov. Dovoľte nám, aby sme 
upriamili pozornosť na túto problematiku. 
       Podľa zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. O ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integro- 
vananej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov sa v § 3 starostlivosť o poľnohospodársku 
pôdu hovorí: 
 1/ Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy /ďalej len užívateľ/ je povinný 
      a/ vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a 
          zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej 
          pôdy a na ochranu jej poškodením a degradáciou, 
      b/ predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch,   
          ak osobitný predpis neustanovuje inak, /účinnosť 01.01.2009/ 
      c/ zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola 
          ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná 
          spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí, 
      d/ usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho 
           evidenciou v katastri. 
  2/ Na účel uvedený v odseku 1 pís.d/ je vlastník, prípadne užívateľ 
       povinný  požiadať orgán štátnej správy ochrany poľnohospodárskej       
       pôdy  /23/ ďalej len „orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy“/  zmenu 
       druhu pozemku podľa § 11 alebo § 19 alebo o vyznačenie zmeny        
       druhu pozemku v katastri, ak takáto zmena nevyžaduje rozhodnutie    
       orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa  tohto zákona. 
        
       Z toho je najdôležitejšie, že každý vlastník, nájomca alebo správca je 
       povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín z neobrábaných pozem- 



       koch. 
       Pritom priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy sa     
      dopustí ten , kto: 
      a/ nezabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, alebo 
          spôsobil jej poškodenie 
      b/ spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho 
          pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti 
          poľnohospodárskeho pozemku. 
      Za uvedený priestupok môže byť fyzickej osobe uložená pokuta do 
      330,- €. 
      Ďalej si dovolujeme upozorniť aj na § 22a zákona o pozemných 
komunikáciach /cestný zákon/ č. 193/1997 Z.z. v znení nerskorších 
predpisov  kde sa uvádza, že priestupku sa dopustí ten kto znečistí miestnu 
komunikáciu tak, že môže spôsobiť chybu v zjazdnosti alebo schodnosti 
pozemnej komunikácie  /ide hlavne o znečistenie padajúcim ovocím na 
miestnu komunikáciu z konárov  stromov  presahujúcich do priestoru 
miestnej komunikácie/. Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti za takýto 
stav uložiť pokutu alebo začať priestupkové konanie a uložiť pokutu do 
výšky 330 Eur.  
 
     Vážení spoluobčania, vlastníci , užívatelia a správcovia pozemkov, 
obecná samospráva nepíše tento list na to, aby niekoho pokutovala, ale 
naozaj je odstrašujúce, ak niektoré pozemky v priamom intraviláne obce, v 
priamom zastavovacom území v blízkosti komunikácií nie sú vykosené a 
obhospodarované už niekoľko rokov. 
Nevadí Vám, že týmto obťažujete a ohrozujete svojich priamych susedov, 
umožňujete číreniu hadov, hlodavcov, ôs, rozrastaniu burín? 
Znečistenou komunikáciou ohrozujete bezbečnosť jazdcov a chodcov? 
Pritom drvivá väčšina občanov si riadnu starostlivosť o svoje pozemky 
berie ako samozrejmosť, netreba ich upozorňovať. Nehovoríme teraz o 
širšom extraviláne obce a o hospodárení na pôde ako takej. 
 
V súčasnosti obec Mojš vykoná nasledovné kroky: 
1/ rozpošle tento leták do jednotlivých nehnuteľností za účelom 
    informovanosti a právach a povinnostiach. 
2/Vykoná kontrolu zaburinených pozemkov vedľa verejných prístupových 
    komunikáciií  a kontrolu znečistených komunikácii do 20. 08.2010 a 
písomne vyzve vlastníka na odstránenie   nežiaduceho stavu v lokalite do 
14 kalendárnych dní od obdržania listu.     



    V prípade neuposlúchnutia výzvy na vykosenie pozemkov , prípadne 
odstránenia spadnutého ovocia z miestnej komunikácie  budú   vlastníci  
pozemkov riešení  priestupkovým konaním. 
 
 
Záverom mi dovoľte poďakovať všetkým, ktorí dbajú v obci o životné 
prostredie, udržiavajú svoje pozemky a  dbajú o čistotu a poriadok. 
 
 
Ďakujem za porozumenie 
                                                                              Ing. Štefan  S v e t k o 
                                                                                     starosta obce      


