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Vec: Výzva na údržbu neobrábaných pozemkov.
-------------------------------------------------------Obec Bernolákovo zastúpená starostom Bc. Miroslavom Tureničom (ďalej len „obec
Bernolákovo“) upozorňuje vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy na
dodržiavanie § 3 ods. 1 písm. b) 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
(ďalej len „zákon č. 220/2004 Z. z.“), v zmysle ktorého sú povinní o. i. predchádzať výskytu
a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.
Poľnohospodárskou pôdou sa v zmysle citovaného zákona rozumie produkčne
potenciálna pôda ako orná pôda, chmeľnice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávnaté
porasty.
Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu v Senci ako orgán ochrany poľnohospodárskej
pôdy môže v zmysle § 25 zákona č. 220/2004 Z. z.
- fyzickej osobe, ktorá svojou nečinnosťou spôsobila zaburinenie poľnohospodárskeho,
alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku
uložiť pokutu do 330 eur,
a v zmysle § 26 zákona č. 220/2004 Z. z.
- právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá svojou nečinnosťou
spôsobila zaburinenie poľnohospodárskej pôdy uložiť pokutu od 166 eur do 33 200
eur za každý hektár poľnohospodárskej pôdy.
Neudržiavaním pozemkov dochádza nielen k šíreniu inváznych rastlín a semien rôznych
alergénov, ktoré spôsobujú zdravotné problémy, ale aj k zaburiňovaniu okolitých pozemkov
a k zvýšeniu výskytu a množeniu rôznych škodcov.
Obec Bernolákovo preto vyzýva k urýchlenému odstráneniu tohto nežiadúceho stavu a to
pravidelným kosením porastov a odstraňovaním náletových krovín, aby nedochádzalo
k degradácii poľnohospodárskej pôdy a súčasne k zbytočným finančným postihom
vlastníkov, nájomcov a správcov neudržiavaných pozemkov.
S pozdravom
Bc. Miroslav Turenič, v. r.
starosta obce
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