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Návrh 

Zákon 

z ................. 2011, 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 

v znení neskorších predpisov 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 

Čl. I 

Zákon 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 v znení zákona č. 359/2007 Z. z., zákona 

č. 219/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z. a zákona č. 396/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

1. V § 2 písmena c) sa vypúšťajú slová „podľa prílohy č. 3“. 

2. V § 4 ods. 1 sa slová „Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy“ nahrádzajú 

slovami „právnická osoba poverená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“. 

3. V § 5 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta. 

4. V § 6 sa vypúšťa odsek 4. 

5. V § 7 ods. 2 sa vypúšťajú slová „podľa prílohy č. 1“. 

6. V § 7 sa vypúšťa odsek 4. 

7. V § 8 ods. 2 a 6 sa vypúšťajú slová „podľa prílohy č. 2“. 

8. V § 9 ods. 1 sa slová „na zmenu“ nahrádzajú slovami „o zmene“. 

9. V § 10 ods. 2 písmeno a) znie: 

„a) vplyvom prírodných procesov zmenili charakter pôdneho profilu a vlastnosťami 

nezodpovedajú charakteru poľnohospodárskej pôdy, ale v katastri sú evidované ako 

poľnohospodárske pozemky,“. 

10. V § 12 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „uvedenej v prílohe č. 3“. 

11. V § 12 ods. 2 sa vypúšťa písmeno l). 

12. V § 15 ods. 3 znie: 
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„(3) Pri príprave stavieb verejnoprospešných pozemných komunikácií a dráh
12c)

, 

okrem účelových komunikácií a dráh sa stanovisko vlastníka podľa odseku 2 nevyžaduje.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 12c znie: 

„
12c

) Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.“. 

13. § 16 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie: 

„(3) Na udelenie súhlasu podľa § 13 až 15 sa nevzťahuje všeobecný predpis 

o správnom konaní.
16

)“. 

14. V § 17 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie: 

„c) ak ide o výstavbu záhradného domčeka so zastavanou plochou do 25 m
2 

v záhradkovej 

osade schválenej orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy a územným plánom obce 

alebo o výstavbu viničného domčeka so zastavanou plochou do 25 m
2
.“. 

15. V § 17 ods. 4 písm. b) sa slovo „desať“ nahrádza číslom „15“. 

16. V § 17 ods. 5 písm. f) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: 

„vyjadrenia vlastníkov nehnuteľností ako účastníkov konania sa k žiadosti neprikladajú, 

ak je na nehnuteľnosti zriadené vecné bremeno v prospech držiteľa povolenia podľa 

osobitného predpisu,
11a)

  

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a) znie: „11a) § 10 zákona č. 656/2004 Z. z. o 

energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. 

17. V § 17 ods. 5 sa vypúšťa písmeno i). 

18. V § 17 ods. 9 sa vypúšťa druhá veta. 

19. V § 17 ods. 10 sa vypúšťa druhá veta. 

20. § 17a sa vypúšťa. 

21. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„§ 18a 

Rýchlorastúce dreviny na poľnohospodárskej pôde 

(1) Na účely tohto zákona sa rýchlorastúcou drevinou na poľnohospodárskej pôde 

rozumie založenie porastu drevín, krov alebo ich zmesi určených na produkciu biomasy 

na poľnohospodárskej pôde o výmere, ktorá je väčšia ako 1000 m
2
, ktorá môže pozostávať 

z viacerých menších plôch, najviac na 15 rokov. Porast rýchlorastúcej dreviny možno 

založiť na poľnohospodárskej pôde, ktorá je zaradená podľa kódu bonitovanej pôdno-

ekologickej jednotky do 5. až 9. skupiny kvality, poškodenej rizikovými látkami vo 

všetkých skupinách kvality (§ 8) alebo na územiach s povodňovým rizikom
12d

). 

(2) Zakladateľ porastu rýchlorastúcej dreviny je povinný zapísať sa do registra 

plôch rýchlorastúcich drevín. K žiadosti o zápis do registra prikladá: 
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a) ak je vlastníkom pozemku list vlastníctva, ak nie je založený, iný doklad preukazujúci 

vlastníctvo k pozemku, kópiu katastrálnej mapy s vyznačením parciel navrhovaných 

na založenie porastu rýchlorastúcich drevín, 

b) ak nie je vlastníkom pozemku doklad o nájomnom vzťahu k pozemku
12e

), v ktorom je 

súhlas vlastníka s týmto využitím, kópiu katastrálnej mapy s vyznačením parciel 

navrhovaných na založenie porastu rýchlorastúcich drevín. 

(3) Register plôch rýchlorastúcich drevín vedie obvodný pozemkový úrad. 

Obvodný pozemkový úrad vydá zakladateľovi porastu rýchlorastúcich drevín registračné 

číslo na každú samostatnú plochu. Centrálny register vedie ministerstvo. 

(4) Zakladateľ porastu rýchlorastúcich drevín alebo jeho právny nástupca je 

povinný pred začiatkom a po ukončení pestovania rýchlorastúcich drevín pozemok 

zrekultivovať.“. 

Poznámky pod čiarou k odkazom 12d) a 12e) znejú: 

„
12d

) § 2 ods. 4 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. 

12e
) § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, 

poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.“. 

22. V § 20 písmeno a) znie: 

„a)  ministerstvo
13

)“. 

23. § 23 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie: 

„l) vedie a aktualizuje register plôch rýchlorastúcich drevín.“. 

24. V § 24 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie: 

„d) spravuje a spresňuje mapy bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek v rámci 

revízie máp podľa katastrálnych území; pre účely konania podľa tohto zákona 

poskytuje údaj o bonitovanej pôdno-ekologickej jednotke.“. 

25. V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú: 

„h) vykoná zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku na lesný pozemok podľa § 9 bez 

rozhodnutia orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy, 

i) v rozpore s týmto zákonom založí porast rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej 

pôde a nevykoná rekultiváciu pozemku (§18a).“. 

26. V § 25 ods. 2 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „330 eur“. 

27. V § 25 ods. 3 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „660 eur“. 

28. V § 25 ods. 4 sa slová „30 000 Sk“ nahrádzajú slovami „995 eur“. 

29. V § 25 ods. 4 sa slová „e) až g)“ nahrádzajú slovami „e) až i)“. 
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30. V § 26 sa ods. 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie: 

„g) v rozpore s týmto zákonom založí porast rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej 

pôde a nevykoná rekultiváciu pôdy (§18a).“. 

31. V § 26 ods. 2 sa slová „5 000 Sk do 1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „166 eur do 

33 200 eur“. 

32. V § 26 ods. 3 sa slová „50 000 Sk do 5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 660 eur do 

166 000 eur“. 

33. § 27 sa dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú: 

„d) charakteristike spôsobu využívania jednotlivých druhov pozemkov poľnohospodárskej 

pôdy, 

e)  zaradení poľnohospodárskej pôdy do skupín kvality podľa kódov bonitovanej pôdno-

ekologickej jednotky, 

f)  limitných hodnotách erózie a zhutnenia poľnohospodárskej pôdy, pôdnej organickej 

hmoty a limitných hodnotách rizikových látok v poľnohospodárskej pôde a metódach 

ich stanovenia podľa vybraných ukazovateľov.“. 

34. § 27a sa vypúšťa. 

35. Za § 29a sa vkladá § 29b, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„§ 29b 

Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. novembra 2011 

Konanie začaté pred 31. októbrom 2011 sa dokončí podľa doterajších predpisov.“. 

36. Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„§ 30a 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 376/2008 Z. z., ktorým sa 

ustanovuje výška odvodu a spôsob platenia odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy.“. 

37. Prílohy č. 1 až 3 sa vypúšťajú. 

Čl. II 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2011. 


