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Vec
Informácia
o niektorých
povinnostiach
vyplývajúcich
zo
zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, adresovaná
predovšetkým vlastníkom a užívateľom poľnohospodárskych pozemkov
- zaslanie informácie

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie prevzal 02. 11. 2017
od Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová
vrchovina, Železničná 31, 979 01 Rimavská Sobota (ďalej len „ŠOP SR Cerová vrchovina“) list
č. CHKO CV/427-0001/20017 z 25. 10. 2017 týkajúceho sa spolupráce vo veci upozornenia na
povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“). Vzhľadom na pribúdajúce
prípady nelegálnych výrubov drevín a iných činností vlastníkmi respektíve užívateľmi
poľnohospodárskych pozemkov, ktoré odôvodňujú splnením záväzkov dotačných programov
poľnohospodárskej platobnej agentúry, nás ŠOP SR Cerová vrchovina požiadala o spoluprácu
vo veci upozornenia príslušných obcí v našej pôsobnosti na dané skutočnosti z dôvodu, že obce
sú v častejšom a priamom kontakte s vlastníkmi PPF.
Na základe uvedeného žiadame príslušné obce uvedené v rozdeľovníku, aby zabezpečili
vhodnou formou zverejnenie tohto listu (napríklad na úradnej tabuli obce, na web stránke obce).
Informácia adresovaná predovšetkým vlastníkom a užívateľom poľnohospodárskych
pozemkov:
Upozornenie na niektoré činnosti, ktoré je možné vykonávať len na základe
právoplatného súhlasu podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. V predmetnej
informácii nie sú uvedené činnosti, ktoré sú podľa zákona o ochrane prírody a krajiny
zakázané.
Telefón
+421/961 655 753

E-mail
oszp.pt@minv.sk

Internet
www.minv.sk

Územná ochrana prírody a krajiny a jej stupne
Podľa § 11 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny sa územnou ochranou prírody a krajiny
(ďalej len „územná ochrana") podľa tohto zákona rozumie ochrana prírody a krajiny na území
Slovenskej republiky alebo jeho časti.
Podľa § 11 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny sa pre územnú ochranu ustanovuje päť
stupňov ochrany. Rozsah obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom ochrany zväčšuje.
Podľa § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny na území Slovenskej republiky platí prvý
stupeň ochrany, ak tento zákon alebo všeobecne záväzný právny predpis vydaný na jeho základe
neustanovuje inak.
Chránené územia okresu Poltár:
„Hrabovo“, kategória - prírodná rezervácia.
Chránené územie prírodná rezervácia Hrabovo sa nachádza v okrese Poltár, v katastrálnom
území Kalinovo, na častiach parcely registra CKN č. 512/1 a EKN č. 589/2 na výmere 15,5271
ha. V prírodnej rezervácii Hrabovo platí štvrtý stupeň ochrany. V ochrannom pásme prírodnej
rezervácie platí tretí stupeň ochrany.
„Pod šťavicou“ – kategória chránený areál.
Chránený areál sa nachádza v katastrálnom území Hrabovo, okres Poltár s výmerou 9,7646
ha a zaberá parcely registra CKN č. 1114/1, č. 1114/3 a časti parciel registra CKN č. 1194/1 a
č. 1194/3. V chránenom území platí štvrtý stupeň ochrany, ochranné pásmo nie je vyhlásené.
„Kúpna Hora“ – kategória chránený areál.
Chránený areál sa nachádza v okrese Poltár, v katastrálnom území Poltár, mimo zastavaného
územia obce, zaberá časť parcely registra CKN č. 2571, druh pozemku lesný pozemok, výmera
16,87 ha. Na lesnom hospodárskom celku zaberá dielce č. 339, č. 340 a č. 341. Na území
chráneného areálu platí štvrtý stupeň ochrany. V ochrannom pásme chráneného areálu platí tretí
stupeň ochrany.
„Jasenina“ - kategória chránený areál.
Chránený areál sa nachádza v okrese Poltár, katastrálnom území Ďubákovo, južne od
Ďubákova. Skladá sa z dvoch častí, ktoré zaberajú časť parciel registra CKN č. 123/2 a č. 123/3,
druh pozemku trvalé trávne porasty. Výmera chráneného územia 3,214 ha. V chránenom území
platí štvrtý stupeň ochrany, v jeho ochrannom pásme platí tretí stupeň ochrany.
„Rovnianska gaštanica“ – kategória chránený areál.
Chránený areál sa nachádza v okrese Poltár, v katastrálnom území Rovňany, časť parcely
registra CKN č. 365/1 a časť parcely registra CKN č. 366. Celková výmera chráneného územia
je 2,05 ha. Na území chráneného areálu platí štvrtý stupeň ochrany. Ochranné pásmo nie je
vyhlásené.
Prvý stupeň ochrany (§ 12 zákona o ochrane prírody a krajiny)
V prvom stupni ochrany sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny
podľa druhej časti zákona o ochrane prírody a krajiny.
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V prvom stupni ochrany sa súhlas orgánu ochrany prírody podľa § 47 ods. 3 zákona
o ochrane prírody a krajiny vyžaduje na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo
výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou nad
10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou nad 20 m2.
Zákonné výnimky, kedy je možné vyrúbať dreviny aj bez súhlasu podľa § 47 ods. 3
zákona o ochrane prírody a krajiny sú uvedené v § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody
a krajiny.
Druhý stupeň ochrany (§ 13 zákona o ochrane prírody a krajiny)
Na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody
na:
a) umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce
mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady a energetických porastov na
poľnohospodárskej pôde,
b) likvidáciu existujúcich trvalých trávnych porastov s výnimkou činnosti povoľovanej podľa
osobitných predpisov
c) výstavbu lesných ciest a zvážnic,
d) oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky,
ovocného sadu a vinice,
e) pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat, na voľných ležoviskách,
ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých
dobytčích jednotiek, umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu,
f) vykonávanie technických geologických prác, banskej činnosti a činnosti vykonávanej
banským spôsobom,
g) umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, za hranicami
zastavaného územia obce,
h) aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív
a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti na súvislej ploche
väčšej ako 2 ha,
i) budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej
trasy, cyklotrasy alebo mototrasy,
j) vykonávanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností ozbrojenými zbormi a
ozbrojenými silami mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov; vykonanie prípravy
alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností v oblasti civilnej ochrany, Hasičským a
záchranným zborom, alebo zložkami integrovaného záchranného systému za hranicami
zastavaného územia obce,
k) organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí ako aj iných
verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami zastavaného územia obce alebo
mimo športových a rekreačných areálov na to určených,
l) umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok,
konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby pre
film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce,
m) umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiaceho plavbe
alebo správe vodného toku alebo vodného diela,
n) použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové
zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb,
o) vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka.
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Tretí stupeň ochrany (§ 14 zákona o ochrane prírody a krajiny)
Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody
na:
a) vykonávanie činností uvedených v § 13 ods. 2 písm. a) až e), i), j), l) a m) a o) zákona
o ochrane prírody a krajiny (t. j. umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za
hranicami zastavaného územia obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady
a energetických porastov na poľnohospodárskej pôde; likvidáciu existujúcich trvalých
trávnych porastov s výnimkou činnosti povoľovanej podľa osobitných predpisov; výstavbu
lesných ciest a zvážnic; oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem
oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice; pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie
hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo
zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek, umiestnenie košiara,
stavby a iného zariadenia na ich ochranu; budovanie a vyznačenie turistického chodníka,
náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy; vykonávanie
prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností ozbrojenými zbormi a ozbrojenými
silami mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov, vykonanie prípravy alebo výcviku
a s nimi súvisiacich činností v oblasti civilnej ochrany, Hasičským a záchranným zborom,
alebo zložkami integrovaného záchranného systému za hranicami zastavaného územia obce;
umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako aj predajný stánok, prístrešok,
konštrukciu alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie bodov, scénickej stavby pre
film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce; umiestnenie zariadenia na
vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiaceho plavbe alebo správe vodného toku
alebo vodného diela; vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka)
b) umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia ako aj akéhokoľvek
iného reklamného alebo propagačného pútača, alebo tabule,
c) aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, herbicídov, toxických látok,
priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej
činnosti,
d) let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu je
menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho
športového zariadenia,
e) osvetlenie bežeckej trate, lyžiarskej trate a športového areálu mimo uzavretých stavieb,
f) vykonávanie technických geologických prác.
Štvrtý stupeň ochrany (§ 15 zákona o ochrane prírody a krajiny)
Na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody
na:
a) vykonávanie činností uvedených v § 13 ods. 2 písm. a), c), i), j) a l) a o) a § 14 ods. 2 písm. d)
až f) zákona o ochrane prírody a krajiny (t. j. umiestnenie výsadby drevín a ich druhové
zloženie za hranicami zastavaného územia obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice
a záhrady a energetických porastov na poľnohospodárskej pôde; výstavbu lesných ciest a
zvážnic; budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy,
lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy; budovanie a vyznačenie turistického chodníka,
náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy; vykonávanie
prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností ozbrojenými zbormi a ozbrojenými
silami mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov, vykonanie prípravy alebo výcviku
a s nimi súvisiacich činností v oblasti civilnej ochrany, Hasičským a záchranným zborom,
alebo zložkami integrovaného záchranného systému za hranicami zastavaného územia obce;
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umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako aj predajný stánok, prístrešok,
konštrukciu alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie bodov, scénickej stavby pre
film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce; vypúšťanie vodnej nádrže alebo
rybníka; let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška
letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo
lietajúceho športového zariadenia; osvetlenie bežeckej trate, lyžiarskej trate a športového
areálu mimo uzavretých stavieb; vykonávanie technických geologických prác,
b) pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách,
ako aj ich ustajňovanie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých
dobytčích jednotiek, súhlas sa nevyžaduje na miestach vyhradených spôsobom uvedeným
v § 13 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane prírody a krajiny,
c) umiestnenie stavby.
Piaty stupeň ochrany (§ 16 zákona o ochrane prírody a krajiny)
Na území okresu Poltár sa nenachádzajú chránené územia, na ktorých platí piaty stupeň ochrany.
Upozornenie na povinnosť zabezpečovať priaznivý stav časti krajiny.
Podľa § 5 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny sú udržiavanie a dosiahnutie
priaznivého stavu časti krajiny činnosti vykonávané vo verejnom záujme.
Podľa § 5 ods. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny je vlastník, správca alebo nájomca
pozemku s osobitne chránenou časťou prírody a krajiny, v navrhovanom území európskeho
významu a území medzinárodného významu povinný pri jeho bežnom obhospodarovaní
zabezpečovať priaznivý stav časti krajiny.
Upozornenie na povinnosť súhlasu pri vykonávaní činnosti (napr.: výrubom drevín),
ktorou môže dôjsť k zmene stavu mokrade.
Podľa § 2 ods. 2 písm. g) zákona o ochrane prírody a krajiny je mokraď územie s
močiarmi, slatinami alebo rašeliniskami, vlhká lúka, prírodná tečúca voda a prírodná stojatá voda
vrátane vodného toku a vodnej plochy s rybníkmi a vodnými nádržami.
Podľa § 6 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny na zmenu stavu mokrade, najmä jej
úpravu zasypávaním, odvodňovaním, ťažbou tŕstia, rašeliny, bahna a riečneho materiálu, sa
vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody okrem vykonávania týchto činností správcom vodného
toku v súlade s osobitným predpisov.
Upozornenie na povinnosť odstraňovania inváznych druhov
Podľa § 2 ods. 2 písm. r) zákona ochrane prírody a krajiny sa na účely tohto zákona
považuje invázny druh nepôvodný druh, ktorého introdukcia alebo samovoľné šírenie ohrozuje
biologickú rozmanitosť.
Podľa § 7b ods. 2 zákona ochrane prírody a krajiny, invázne druhy rastlín, ktorých zoznam
ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom (zoznam inváznych druhov
rastlín a spôsoby ich odstraňovania sú uvedené v prílohe č. 2a vyhlášky
MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny), s výnimkou
druhov drevín podľa osobitného predpisu, 19) sa zakazuje držať, prepravovať, dovážať,
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pestovať, rozmnožovať alebo obchodovať s nimi, ako aj s ich časťami alebo výrobkami z nich,
ktoré by mohli spôsobiť samovoľné rozšírenie invázneho druhu; výnimku zo zákazu môže
povoliť orgán ochrany prírody na účely výskumu, vzdelávania alebo liečebné účely.
Podľa § 7b ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorej je vlastník,
správca alebo užívateľ pozemku povinný odstraňovať invázne druhy zo svojho pozemku
spôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, a starať
sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu (zoznam inváznych druhov
rastlín a spôsoby ich odstraňovania sú uvedené v prílohe č. 2a vyhlášky MŽP SR
č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny).
Predmetný list prílohou bude zaslaný len elektronicky obciam v územnej pôsobnosti okresu
Poltár podľa rozdeľovníka.
Užitočné kontakty
Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie (Ing. Iveta Masárová)
t. č.: 0961655755.
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa chránenej krajinnej oblasti Cerová
vrchovina, 979 01 Rimavská Sobota, t. č.: 047-5634948.
Užitočné linky na webe
Územia európskeho významu: http://www.sopsr.sk/natura/.
Invázne rastliny: http://www.sopsr.sk/publikacie/invazne/index.php3.
Túto informáciu žiadame zverejniť na web stránke obce.
Túto informáciu žiadame zverejniť na informačnej tabuli obce.
Táto informácia bude zverejnená aj na web stránke Okresného úradu Poltár.
Rozdeľovník
Doručí sa
1. Obec Breznička, Breznička 206, 985 02 Breznička.
2. Obec Cinobaňa, Cinobaňa 299, 985 22 Cinobaňa.
3. Obec České Brezovo, České Brezovo 97, 985 03 České Brezovo.
4. Obec Ďubákovo, Ďubákovo 45, 985 07 Šoltýska.*
5. Obec Hradište, Hradište 112, 985 25 Uhorské.
6. Obec Hrnčiarska Ves, Pondelok 87, 980 13 Hrnčiarska Ves.
7. Obec Hrnčiarske Zalužany, Hrnčiarske Zalužany 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany.
8. Obec Kalinovo, Ulica SNP 14,985 01 Kalinovo.
9. Obec Kokava nad Rimavicou, Nám. 1. mája 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou.
10. Obec Krná, Krná 49,985 25 Uhorské.
11. Obec Málinec, Málinec 474, 985 26 Málinec.
12. Obec Mládzovo, 985 02 Breznička.
13. Obec Ozdín, Ozdín 52, 985 24 Rovňany.
14. Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár.
15. Obec Rovňany, Rovňany 98, 985 24 Rovňany.
16. Obec Selce, Selce 1, 980 13 Hrnčiarska Ves.
17. Obec Sušany, Sušany 87, 980 12 Hrnčiarske Zalužany.
18. Obec Šoltýska, Šoltýska 4, 985 07 Šoltýska.
19. Obec Uhorské, Uhorské 8, 985 25 Uhorské.
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20. Obec Utekáč, Utekáč 848/52, 985 06 Utekáč.
21. Obec Veľká Ves, Veľká Ves 53, 985 01 Kalinovo.
22. Obec Zlatno, Zlatno 62, 985 04 Zlatno.
*Obci Ďubákovo bude informácia zaslaná len poštou.
Na vedomie
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa chránenej krajinnej oblasti Cerová
vrchovina, Železničná 31, 979 01 Rimavská Sobota.

Ing. Ľubomír Kačáni
vedúci odboru
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