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Vec                                                                                                                                              
Stanovisko k použitiu po nohospodárskej pôdy na nepo nohospodársky zámer na as kratší ako 
jeden rok 
 
      Okresný úrad Martin, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný správny orgán štátnej správy 
pod a § 23 zákona . . 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní  po nohospodárskej pôdy a o zmene 
zákona . 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zne is ovania životného prostredia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov( alej len zákona) preskúmal žiados  Tur ianskej 
vodárenskej spolo nosti, a.s. Martin zo d a 22.11.2016 o vydanie stanoviska pod a § 18 ods. 2 
zákona ( použitie po nohospodárskej pôdy na nepo nohospodársky zámer na as kratší ako jeden 
rok, vrátane uvedenia po nohospodárskej pôdy do pôvodného stavu) k pripravovanému zámeru 
„Trmovo, Trebostovo, Tur iansky Peter - kanalizácia“   na nasledovné parcely:   
   

katastrálne parcela . CKN druh výmera do asného 
územie pozemku záberu pp v m2

Trebostovo 406/1 TTP 8352
405/1 orná pôda 15520
424/1 orná pôda 6144

spolu: 30016  
 
       Okresný úrad Martin, pozemkový a lesný odbor  súhlasí s použitím po nohospodárskej pôdy na 
nepo nohospodársky zámer na as kratší ako jeden rok, vrátane uvedenia po nohospodárskej pôdy 
do pôvodného stavu za dodržania týchto podmienok:     
 
1.Pred za atím stavebných prác vykona  skrývku humusového horizontu po nohospodárskej pôdy 
do asne odnímanej na as kratší ako jeden rok v rozsahu 9005 m3 ornice a 1478 m3 podorni ia tak 
ako je to uvedené v  bilancii skrývky humusového horizontu vypracovanej Ing. Jarmilou Králikovou 
z novembra 2016.  
          
2. Zabezpe  starostlivos  o skladovanú skrývku po as realizácie stavby. 
 
3. Po ukon ení použitia po nohospodárskej pôdy na nepo nohospodársky zámer, skrývku spätne 
použi  na pracovný pás a vráti  pozemok do pôvodného stavu na základe návrhu vrátenia 
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po nohospodárskej pôdy do pôvodného stavu vypracovaného Ing. Jarmilou Králikovou z novembra 
2016. 
 
4. Ak dôjde v dôsledku realizácie uvedeného zámeru k poškodeniu okolitej po nohospodárskej 
pôdy, potom žiadate  na vlastné náklady odstráni spôsobené škody a vykoná opatrenia smerujúce 
k obnove a zachovaniu úrodnosti po nohospodárskej pôdy. 
 
5. Užívate om dotknutých po nohospodárskych pozemkov v as oznámi  za atie stavebných  
prác. 
 
6. V prípade poškodenia hydromeliro ných zariadení toto poškodenie na vlastné náklady  
 odstráni  a upovedomi  o tom orgán ochrany po nohospodárskej pôdy a užívate a 
po nohospodárskej pôdy a správcu.  
 
7. Dodrža  podmienky uvedené vo vyjadrení Po nohospodárskeho družstva „Val a“ zo d a 
15.11.2016.  
 
8. Jeden mesiac pred vstupom na po nohospodársku pôdu a pred použitím po nohospodárskej pôdy 
na nepo nohospodársku innos  oznámi  Okresnému úradu Martin, pozemkový a lesný odbor 
asový harmonogram postupu prác na po nohospodárskej pôde, vrátane dátumu ukon enia výkonu 

rekultiva ných opatrení za ú elom vrátenia po nohospodárskej pôdy do pôvodného  stavu. 
                                                                                                                                                                      
9. Do 30 dní od za atia stavby oznámi  orgánu ochrany  po nohospodárskej pôdy meno  zástupcu 
investora zodpovedného za prevedenie skrývky ornice a podorni ia a za jej následné spracovanie 
v rámci stavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Mgr. Dušan Doboš 
                                                                                                        vedúci odboru 
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