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:;.,:.I!!~:::;~;. Kvôli predídeniu komplikáciám, Vám dávame do pozornosti tiež § 25 ods, l zákona č.

220/2004 Z. z., ktorý pojednáva o priestupkoch:
1. Priestupku na úseku ochranypoľnohospodárskej pôdy sa dopustí ten, kto:

a) nezabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu alebo spôsobil jej
poškodenie ()\ 3 až 7),

b) spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo
nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkostipoľnohospodárskeho pozemku (§ 3),

c) neusporiadal druh pozemku v teréne s jeho evidenciou v katastri (§ 19, § 29 ods.
4),

d) nesplnil povinnosť v prípade nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej
pôdy dojedného roka (§ 18),

e) v rozpore S týmto zákonom zabral a použil poľnohospodársku pôdu na
nepoľnohospodársky účel (§ 17 a 19),

l) nesplnil povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 3 až 8 a
§' 13 až 19),

g) spôsobi/poškodenie poľnohospodárskej pôdy rizikovými látkami (§ 8),
h) vykoná tmenu poľnohospodárskeho alebo nepoľnohospodárskeho druhu pozemku

podľa § '9 bez rozhodnutia alebo záväzného stanoviska orgánu ochrany
poľnohospodárskej pôdy, . .

i) v rozpore S §18a založí porast rýchlorastúcich drevín napoľnohospodárskej pôde
a nevykoná spätnú rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy.

2. Za priestupok podla odseku 1 písm. a) až c) možno uložiťpokutu do 330 eur. '.
3. Za priestupok podla odseku 1 písm. d) možno uložiťpokutu do 660-eur. ,~:
4. Za priestupok podla odseku 1 písm. e) až i) možno uložiťpokutu do 995 eur.
5. Pri prejednávaní priestupkov sa postupuje podla osobitnéhopredpisu.

Iné správne delikty sú uvedené v § 26 zákona Č. 220/2004 Z. z., aj s uvedením
jednotlivých pokút.

Odborný dohľad nad ochranou poľnohospodárskej pôdy, dohľad nad dodržiavaním a
uplatňovaním ustanovení tohto zákona je vykonávaný orgánmi ochrany poľnohospodárskej
pôdy (O_l~I~s_nýúrad_, pozemkovÝa lesný odbor) v spolupráci s pôdnou službou a Ústredným
kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym.

Týmto postupom vám dávame do pozornosti zákonný postup, nakoľko právo
vlastníctva zaväzuje v zmysle zákona aj k povinnostiam vlastníka voči nehnuteľnosti, v
súlades ochranou a využívaním poľnohospodárskej pôdy.~
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Na základe zistených skutočností a vykonaných krokov SVaFK pp A považuje Vaše
podanie za vybavené.

S pozdravom,
PÔDOHO~PČ>OÁR~KA.
PlATpliNA Ar,f.NTURA 
H •.• "iflÝol12.1 UUi!"!':!. 'VI! 

~J.JOr",,~'~--~--~~"--------~ 

IČO:Adresa: Tel: /j!. ~ t)! X () :? 'f!()

E-mail: i.uLi'!'~jlil(l.\i
Web: 'NW'N,"'),!,';": 


