LEGISLATÍVA V OBLASTI OCHRANY PÔDY
vybrané právne predpisy týkajúce sa ochrany pôdy platné v SR

OCHRANA PÔDY A ZÁKON(Y)





v porovnaní s inými zložkami ŽP (voda, ovzdušie) je legislatívna ochrana
pôdy špecifická v tom, že pôda môže byť (a často aj je) súkromným
majetkom  to (z časti) komplikuje jej právnu ochranu, ktorú je možné
vnímať ako snahu o zásah do osobného vlastníctva
konkrétne kritériá (napr. najvyššie prípustné hodnoty koncentrácie
určitých rizikových látok v pôde), ktoré by určovala legislatíva nie sú v
rámci EU jednotné (okrem iného) z dôvodu heterogenity pôd  pôda je
heterogénnejší systém v porovnaní s povrchovými (podzemnými) vodami,
alebo ovzduším

V RÁMCI PRÁVNYCH NORIEM PLATNÝCH V SR SA OCHRANY PÔDY TÝKAJÚ
NAJMÄ NASLEDOVNÉ ZÁKONY:












220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
188/2003 o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy
136/2000 o hnojivách
518/2003 a 330/1991 o pozemkových úpravách
543/2002 o ochrane prírody a krajiny
245/2003 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
184/2002 o vodách (vodný zákon)
223/2001 o odpadoch
44/1988 o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
326/2005 o lesoch

...a ďalšie (slovo „pôda“ figuruje vo veľa zákonoch)

ŠTRUKTÚRA PRÁVNYCH PREDPISOV PLATNÝCH V SR












zákony sa skladajú z paragrafov; paragrafy z odsekov (odseky ďalej z písmen a, b,
c,...); zákony bývajú tiež rozdelené na niekoľko častí (časť 1, časť 2,.. alebo hlava 1,
hlava 2,..)
obvyklou súčasťou úvodnej časti zákonov sú predmet zákona a vymedzenie pojmov;
predmet zákona v skratke hovorí o čom daný zákon je; následne sú zadefinované
jednotlivé pojmy s ktorými daný zákon „narába“
ďalšia časť zákonov už býva špecifická a odvíja sa od náplne konkrétneho zákona
zákony a vyhlášky (rozdiel): zákon hovorí o tom čo sa má urobiť a vyhláška, ako sa to
má urobiť; vyhlášky sú v porovnaní so zákonmi detailnejšie (menej všeobecné), napr.
definujú konkrétne postupy, uvádzajú rôzne zoznamy
okrem zákonov a vyhlášok sú aj ďalšie právne normy, napr. nariadenia vlády, al.
rozhodnutia ministerstiev
akýkoľvek novší zákon (vyhláška) môže „meniť“ obsah ktoréhokoľvek staršieho
zákona (vyhlášky); napr. je bežné, že zákon ktorý vyšiel dajme tomu v r. 2001 bol
mierne upravený (novelizovaný) niekoľkými, napr. 15-timi, novšími zákonmi

ZÁKON 220/2004 O OCHRANE A VYUŽÍVANÍ POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY









právne upravuje ochranu (iba) poľnohospodárskych pôd; do tejto kategórie patria: orná
pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty
ukladá vlastníkovi al. nájomcovi poľn. pôdy povinnosť starať sa o pôdu (§ 3-8); napr.
uplatňovať agrotechnické postupy, ktoré budú minimalizovať riziko vzniku erózie;
predchádzať tvorbe zhutnených horizontov; sledovať bilanciu pôdnej organickej hmoty;
uvádza limitné hodnoty obsahov rizikových látok v poľnohospodárskej pôde, ktoré sú
kritériom pri posúdení jej kontaminácie; zároveň ukladá povinnosť každému kto zistí, že
buď došlo, alebo môže dôjsť k poškodeniu poľn. pôdy rizikovými látkami, oznámiť toto
zistenie orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy
upravuje postup pri zmene jednotlivých druhov poľnohospodárskych pozemkov (§ 911); napr. zmenu trvalého trávneho porastu, vinice a ovocného sadu na iný druh
poľnohospodárskeho pozemku; zalesnenie poľnohospodárskej pôdy; zmenu
nepoľnohospodárskej pôdy na poľnohospodársku pôdu

ZÁKON 220/2004 O OCHRANE A VYUŽÍVANÍ POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY







definuje zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy pri jej využití na
nepoľnohospodársky účel (§ 12)
upravuje postup územného plánovania v prípade, ak sa v rámci neho „plánuje“
zásah do poľnohospodárskej pôdy (§ 13-16)
definuje podmienky, resp. postup odňatia poľnohospodárskej pôdy - jej vyradenia z
poľnohospodárskeho pôdneho fondu (§ 17)
> poľnohospodársku pôdu možno odňať iba na základe rozhodnutia orgánu ochrany
poľnohospodárskej pôdy (v praxi ide o obvodný pozemkový úrad)
> odňatie môže byť trvalé al. dočasné (≤ 10 rokov)
> právnická al. fyzická osoba, ktorá žiada o odňatie musí priložiť dokumentáciu, ide
napr. o: súhlas pozemkového úradu, projektovú dokumentáciu, bilanciu zásob
humusu na danej ploche a návrh na jeho využitie; v prípade ak ide o dočasné
odňatie, musí mať vypracovaný projekt opätovnej rekultivácie pozemku a ďalšie..
> orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy žiadosť s náležitosťami posúdi, a ak zistí,
že sú dodržané zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy (podľa § 12), vydá
rozhodnutie o odňatí

ZÁKON 220/2004 O OCHRANE A VYUŽÍVANÍ POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY









v prípade ak dôjde k neoprávnenému záberu poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodársky účel (§ 19), orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy buď
> nariadi rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy, alebo ak to nie je možné
> rozhodne o usporiadaní nezákonného stavu na poľnohospodárskej pôde
v súvislosti s priestupkami a správnymi deliktami ktoré vyplývajú z porušenia
predpisov uvádza zákon výšky pokút (§ 25 a 26)
v rámci zákona 220/2004 je veľká miera rozhodovania na tzv. orgáne ochrany
poľnohospodárskej pôdy; týmto termínom sa môže myslieť:
a) Ministerstvo pôdohospodárstva SR
b) krajský pozemkový úrad
c) obvodný pozemkový úrad
okrem tejto trojice inštitúcií sa na výkone zákona 220/2004 podieľajú aj tzv. pôdna
služba a akreditované laboratórium; pôdna služba je súčasťou Výskumného ústavu
pôdoznalectva a ochrany pôdy - plní úlohu tzv. odborného dohľadu (vykonáva
prieskum a monitorovanie poľn. pôdy a vedie databázu o jej vlastnostiach);
akreditované lab. je také laboratórium v ktorom sa realizujú merania, ktorých
výsledky sú z právneho hľadiska záväzné, t.j. právne „použiteľné“

ZÁKON 220/2004 O OCHRANE A VYUŽÍVANÍ POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY
Fyzikálne a chemické kritériá (limity) ktoré musí poľnohospodárska pôda spĺňať sú
definované v prílohách zákona 220/2004:
 príloha 1: Limitné hodnoty odnosu pôdy pri erózii; objemových hmotností; zhutnenia a
bilancie pôdnej organickej hmoty
 príloha 2: Limitné hodnoty rizikových prvkov a rizikových org. látok;
v prípade rizikových prvkov sú definované limitné hodnoty jednak pre vzorky po ich
rozklade v lučavke kráľovskej (zmes koncentrovanej HNO3 a HCl v pomere 1:3), a tiež
vo výluhu dusičnanu amónneho (NH4NO3 s c = 1 mol/l); pri posudzovaní obsahov
rizikových prvkov v pôdnych vzorkách sa berie do úvahy ich pH a zrnitostné zloženie
súčasťou prílohy 2 sú tiež odkazy na konkrétne chemické analytické metódy (resp.
normy STN, ISO), ktorými sa hodnoty daných pôdnych vlastností získavajú
 príloha 3: priamo sa netýka limitov rizikových látok, ide o zoznam kódov bonitovaných
pôdno-ekologických jednotiek (na základe nich je možné orientačne posúdiť kvalitu
pozemkov podľa toho kde sa nachádzajú)

ZÁKON 220/2004 O OCHRANE A VYUŽÍVANÍ POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY
pri nepoľnohospodárskom využití poľn. pôdy je potrebné urobiť tzv. skrývku
humusového horizontu - ide o fyzické oddelenie humusového horizontu od spodnej
časti pôdy a o jeho dočasné uskladnenie  aby nedošlo zbytočne k deštrukcii
najcennejšej časti pôdy  možnosť opätovného využitia (napr. na tej istej, alebo aj
iných plochách)
nevýhody zákona:
 pre vlastníka resp. užívateľa poľn. pôdy zo zákona vyplýva povinnosť sledovať dosť
veľa parametrov; napr. koľko pôdy je ročne odnášané eróziou (vodnou, veternou),
objemovú hmotnosť, penetrometrický odpor, pôdnu vlhkosť, pH alebo bilanciu
pôdnej organickej hmoty.
 napriek tomu, že myšlienka to v zásade nie je zlá, ..avšak napr. na to aby
poľnohospodári v SR sledovali bilanciu pôdnej organickej hmoty nemajú prostriedky;
okrem obsahu organicky viazaného uhlíka v pôde by totiž nejakým spôsobom museli
merať koľko Corg im z pôdy ročne na 1 hektár unikne (do atmosféry) ..podľa mňa toto
sleduje len málokto (ak vôbec)


ZÁKON 188/2003 O APLIKÁCII ČISTIARENSKÉHO KALU A DNOVÝCH
SEDIMENTOV DO PÔDY (ochrana lesných a poľnohospodárskych pôd)
Upravuje
 podmienky aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov do
poľnohospodárskej pôdy a do lesnej pôdy,
 povinnosti producenta a odberateľa čistiarenského kalu a dnových sedimentov,
 výkon štátnej kontroly pri aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do
poľnohospodárskej pôdy a do lesnej pôdy,
 sankcie za porušenie ustanovení tohto zákona
V podstate ide o to aby sa do pôd (lesných a poľn.) dostávali iba také čistiarenské kaly,
alebo dnové sedimenty, ktoré spľňajú chemické a biologické kritériá uvedené v
prílohách 2 až 5 zákona 188/2003
..zároveň však zákon definuje požiadavky pre pôdu (chemické, biologické, ale aj ďalšie)
do ktorej možno kal resp. dnový sediment aplikovať, ako aj množstvo týchto látok za
čas (napr. v priebehu 5-ich rokov nesmie byť na 1 ha aplikovaných > 15t sušiny)

ZÁKON 188/2003 O APLIKÁCII ČISTIARENSKÉHO KALU A DNOVÝCH
SEDIMENTOV DO PÔDY (ochrana lesných a poľnohospodárskych pôd)
Medzi ďalšie obmedzenia aplikácie kalov/dnových sedimentov (§ 5) patrí napr.:
 kal musí obsahovať ≥ 18 % hmot. sušiny a dnový sediment ≥ 18 % hmot.
organických látok (v prípade kalu obmedzenie neplatí ak tento pochádza z čistiarne
odp. vôd s kapacitou < 5000 ekvivalentných obyvateľov); aplikované dnové
sedimenty nesmú obsahovať skelet s veľkosťou > 5 cm
 pôda do ktorej sa plánuje aplikovať kal/dn. sediment nesmie mať pH < 5; hladina
podz. vody musí byť aspoň 0,5 m pod povrchom (lepšie ak je hlbšie); sklon svahu <
12°; pôda sa nesmie nachádzať v ochrannom pásme vodárenských zdrojov I. a II.
stupňa; hĺbka pôdy musí byť >0,4 m (lesná); >0,6 m (poľn.); ...a ďalšie
 v prípade ak sú kaly/dn. sedimenty aplikované na trvalé trávne porasty al. krmoviny
na ornej pôde musí od aplikácie uplynúť minimálne 5 týždňov aby sa trávy mohli
spásať a krmoviny zberať
 kaly a dnové sedimenty sa nesmú aplikovať na poľn. pôdu na ktorej sa práve pestuje
ovocie a zelenina (okrem ovocných stromov); alebo na poľn. pôdu určenú na
pestovanie ovocia a zeleniny, ktorých zberané časti sú v priamom kontakte s pôdou
a konzumujú sa surové, a to desať mesiacov pred zberom úrody a počas samotného
zberu

ZÁKON 188/2003 O APLIKÁCII ČISTIARENSKÉHO KALU A DNOVÝCH
SEDIMENTOV DO PÔDY (ochrana lesných a poľnohospodárskych pôd)









projekt aplikácie čistiarenského kalu, alebo projekt aplikácie dnových sedimentov do
poľnohospodárskej pôdy, alebo do lesnej pôdy schvaľuje príslušný orgán ochrany
poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo príslušný orgán štátnej správy lesného
hospodárstva
o aplikácii kalu resp. dnových sedimentov sa musí viesť dokumentácia, jak na strane
majiteľa/užívateľa pôdy, tak aj producenta týchto látok po dobu minimálne 10 rokov
kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona vykonáva Ministerstvo
pôdohospodárstva SR a Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky;
konkrétne činnosti ktoré v tejto súvislosti prináležia či už ministerstvu, alebo
kontrolnému ústavu sú uvedené v paragrafoch 11 až 13
jednotlivé typy správnych deliktov a priestupkov, ktoré z porušenia zákona vyplývajú,
ako aj s tým súvisiace podmienky udeľovania pokút sú definované v paragrafoch 14
až 16

ZÁKON 188/2003 O APLIKÁCII ČISTIARENSKÉHO KALU A DNOVÝCH
SEDIMENTOV DO PÔDY (ochrana lesných a poľnohospodárskych pôd)
Chemické a biologické kritériá pre kal, dn. sedimenty, pôdy, ako aj zoznam
odporúčaných laboratórnych metód sú uvedené v prílohách zákona
 zákon určuje chemické a biologické parametre jednak pre kal/dn.sediment (§ 3), ale
aj pre pôdu (§ 4) do ktorej sa tieto látky majú aplikovať
 podmienky aplikácie do pôdy:
> hodnoty vybraných chemických a biologických parametrov upraveného
čistiarenského kalu nesmú presahovať medzné hodnoty uvedené v prílohe 2 zákona
188/2003
> hodnoty vybraných chemických parametrov dnových sedimentov nesmú
presahovať medzné hodnoty uvedené v prílohe 3 zákona 188/2003
> hodnoty vybraných chemických parametrov pôdy, do ktorej sa plánuje aplikovať
kal/dn. sediment, nesmú presahovať medzné hodnoty uvedené v prílohe 4 zákona
188/2003 (pred aplikáciou, ale ani po nej)
 maximálne množstvo rizikových látok, ktoré sa môže ročne dostať do
poľnohospodárskej pôdy v priebehu desiatich po sebe nasledujúcich rokov, je
uvedené v prílohe 5 zákona 188/2003

ZÁKON 136/2000 O HNOJIVÁCH
Ustanovuje
 podmienky na uvádzanie hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných
látok na úpravu vlastností pôdy do obehu (na trh v SR),
 registráciu hnojív,
 podmienky skladovania a používania hnojív,
 podmienky na agrochemické skúšanie poľnohospodárskych pôd a zisťovanie
pôdnych vlastností lesných pozemkov,
 pôsobnosť orgánov štátnej odbornej kontroly nad dodržiavaním povinností
ustanovených týmto zákonom.

ZÁKON 136/2000 O HNOJIVÁCH













register hnojív pre územie Slovenska vedie Ústredný kontrolný a skúšobný ústav
poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“)
registrácia hnojiva sa vykoná na základe žiadosti výrobcu alebo dovozcu; jej
súčasťou musí byť viacero dokumentov (§ 5 odsek 2), napr. údaje o rozpustnosti
hnojiva alebo obsahu jednotlivých zložiek (vrátane živín a rizikových prvkov)
k žiadosti sa prikladá vzorka hnojiva
ak sa hnojivo nezhoduje s typom hnojiva uvedeným vo všeobecne záväznom
právnom predpise (vyhláška Min. pôdohospodárstva č. 577), kontrolný ústav
preskúša jeho biologickú účinnosť a na základe výsledkov rozhodne o registrácii
uvádza pravidlá pre označenie hnojiva; napr. § 8 odsek 4: Hnojivo sa nesmie
označovať prívlastkami „ekologické“ alebo „biologické“, a to ani ich skratkami
definuje podmienky skladovania a používania hnojív
v súvislosti s agrochemickým skúšaním pôd ukladá zákon povinnosť podnikateľom v
pôdohospodárstve poskytnúť kontrolnému ústavu vzorky pôd

VYHLÁŠKY
Každý zo zmienených zákonov sa právnicky povedané „vykonáva“ nasledovnými
vyhláškami:
 v. 21/2001 o agrochemickom skúšaní pôd a zisťovaní pôdnych vlastností lesných
pozemkov
 v. 508/2004 ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 z.z. o ochrane a
využívaní poľn. pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 z.z. o integrovanej prevencii a
kontrole znečisťovania životného prostredia
 v. 707/2004 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu projektu a podrobnosti
postupu vyhotovovania potvrdenia o dodávke a aplikácii čistiarenského kalu a
dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy
 v. 577/2005 ktorou sa ustanovujú požiadavky na hnojivá (napr. zloženie, balenie,
označovanie hnojív, analytické metódy skúšania hnojív, ...)
 v. 338/2005 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pre odber pôdnych
vzoriek, spôsobe a rozsahu vykonávania agrochemického skúšania pôd, zisťovania
pôdnych vlastností lesných pozemkov a o vedení evidencie hnojenia pôdy a stavu
výživy rastlín na poľnohospodárskej pôde a na lesných pozemkoch

ZÁKON 534/2002 O OCHRANE PRÍRODY A KRAJINY (Ochrana pôdy v
chránených územiach)
upravuje
 pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, ako aj práva a povinnosti právnických osôb
a fyzických osôb pri ochrane prírody a krajiny
 podstatnou je 3 časť zákona, ktorá sa delí na tzv. hlavy: 1. územná ochrana, 2.
ochrana rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín, 3. ochrana drevín, 4.
vyhlasovanie, zmena a zrušenie ochrany osobitne chránených častí prírody a krajiny
Keďže medzi ciele zákona patrí napr. udržanie ekologickej stability územia, ako aj
ochrana jednotlivých zložiek ekosystémov, tieto ciele zahŕňajú aj ochranu pôdy.
Ochrany pôdy sa týka predovšetkým hlava 1 zákona, ktorá definuje pravidlá územnej
ochrany. V tejto súvislosti zákon ustanovuje päť stupňov územnej ochrany. Rozsah
obmedzení rôznych ľudských aktivít, ktoré by mohli mať za následok poškodenie
biotopov, narastá so zvyšujúcim sa stupňom ochrany.

ZÁKON 534/2002 O OCHRANE PRÍRODY A KRAJINY (Ochrana pôdy v
chránených územiach)
1. stupeň územnej ochrany - platí na celom území SR, s výnimkou oblastí kde platí 2 až
5 stupeň ochrany; v súvislosti 1 stupňom ochrany sa vyžadujú povolenia orgánu
ochrany prírody na vykonávanie určitých zásahov do krajiny, napr. na vykonávanie
činnosti meniacej stav mokrade, alebo vodného toku
2. stupeň územnej ochrany (napr. CHKO); medzi obmedzenia, ktoré ukladá zákon patria:
 zákaz vjazdu a státia motorových vozidiel mimo zastavaného územia, ciest,
parkovísk; pre bicykel platí zákaz vjazdu a státia mimo zastavaného územia, ciest
a cyklotrás (tento bod napr. obmedzuje riziko vzniku znečistenia pôdy ropnými
látkami a palivami používanými v dopravných prostriedkoch).
 vyžaduje sa súhlas orgánu ochrany prírody, napr. na leteckú aplikáciu chemických
látok a hnojív; pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat;
pozemnú aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok,
priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a
inej činnosti; vykonávanie technických geologických prác, banskej činnosti a činnosti
vykonávanej banským spôsobom

ZÁKON 534/2002 O OCHRANE PRÍRODY A KRAJINY (Ochrana pôdy v
chránených územiach)
3. stupeň územnej ochrany (napr. Národný park alebo Chránený areál – v niektorých
prípadoch):
 je zakázané - všetko čo je z. v druhom stupni, okrem toho, napr. pohybovať sa mimo
vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka (ide o prevenciu
znečisťovania pôdy odpadkami; tiež snaha aby si turisti, pohybujúci sa v národnom
parku, nevytvárali nové - „vlastné“ cestičky  protierózne opatrenie); táboriť,
stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb
(znižovanie rizika vzniku požiaru); vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú
banským spôsobom (ochrana pôdneho krytu)
 vyžaduje sa súhlas orgánu ochrany prírody na (všetko na čo je potrebný v druhom
stupni); okrem toho napr. na vykonávanie technických geologických prác

ZÁKON 534/2002 O OCHRANE PRÍRODY A KRAJINY (Ochrana pôdy v
chránených územiach)
4. stupeň ochrany (napr. Prírodná, resp. národná prírodná rezervácia, Prírodná
pamiatka)
 zakázané: ťažiť drevnú hmotu holorubným hospodárskym spôsobom (protierózne
opatrenie); aplikovať chemické látky a hnojivá; rozorávať existujúce trvalé trávne
porasty; vykonávať geologické práce
 súhlas orgánu ochrany prírody je potrebný na: pasenie, napájanie, preháňanie a
nocovanie hospodárskych zvierat; umiestnenie stavby
5. stupeň ochrany (napr. Národná prírodná rezervácia)
 zakázané: zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt; stavať
lesnú cestu, alebo zvážnicu (protierózny efekt); umiestniť stavbu (ochrana pôdy ako
takej)

ZÁKON 534/2002 O OCHRANE PRÍRODY A KRAJINY (Ochrana pôdy v
chránených územiach)
To čo je zakázané v nižšom stupni ochrany, bude určite zakázané aj vo vyššom stupni;
..podobne to bude aj v prípade súhlasu organu ochrany prírody.
Orgánom ochrany prírody môže byť:
a) Ministerstvo ŽP
b) Slovenská inšpekcia životného prostredia
c) krajský úrad
d) okresný úrad
e) obec
Rôzne povolenia a súhlasy najčastejšie vydávajú krajský a okresný úrad (pozn. krajské
úrady boli nedávno zrušené)

ZÁKON 326/2005 O LESOCH
upravuje
 vymedzenie lesných pozemkov a ich ochranu,
 vlastníctvo lesných pozemkov a využívanie lesov,
 odborné hospodárenie v lesoch,
 podporu trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch z verejných zdrojov
 pôsobnosť orgánov štátnej správy lesného hospodárstva a štátny dozor v lesoch,
 sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
..približne 39% územia SR tvoria lesné pozemky

ZÁKON 326/2005 O LESOCH
ochrany pôdy na lesných pozemkoch sa týka napr. § 5, odsek 2d, ktorý pri využívaní
lesných pozemkov na iné účely ako na plnenie funkcie lesa ukladá povinnosť (ak je
účelné a technicky uskutočniteľné) vykonať skrývku povrchových organo-minerálnych
horizontov pôdy, ako aj opatrenia na jej hospodárne využitie
podobne ako zák. o ochrane poľnohospodárskej pôdy, aj zákon o lesoch definuje
postup, ktorý sa uplatňuje pri zámere vyňať lesné pozemky, resp. obmedziť ich
využívanie
v rámci kategorizácie lesov (§ 12, 13) vyčleňuje:
1. ochranné lesy, ktorých funkciou je (okrem iného) ochrana pôdy, napr. pred eróziou
(ochr. lesy sa vyskytujú napr. na strmých svahoch, rašeliniskách, mokradiach,...)
2. lesy osobitného určenia - ich účelom je zabezpečovanie špecifických potrieb
spoločnosti, ktorý si vyžaduje osobitný režim hospodárenia; patria k nim napr. les.
pozemky v ochranných pásmach vodárenských zdrojov I. a II. stupňa, al. v
chránených územiach

ZÁKON 326/2005 O LESOCH










v rámci § 18 zákon definuje rôzne hospodárske spôsoby (a teda vlastne aj spôsoby
ťažby) ktoré sa v lesoch uplatňujú: podrastový, výberkový, účelový a holorubný
tiež stanovuje podmienky, za ktorých možno aplikovať konkrétne hospodárske spôsoby;
napr. určuje maximálnu plošnú rozlohu lesa na ktorej možno aplikovať príslušný
hospodársky spôsob
zákon pritom zakazuje holorubný hospodársky spôsob (§ 18, odsek 2)
zákon ukladá obhospodarovateľovi lesa povinnosť vykonať obnovu lesa na tzv.
„holinách“ (t.j. odlesnených plochách), najneskôr do dvoch rokov od ich vzniku (orgán
št. správy les. hosp. môže však túto lehotu na žiadosť obhospodarovateľa upraviť)
ukladá vykonávateľovi ťažby povinnosť ťažiť (§ 23) a prepravovať drevo (§ 24) tak, aby
sa minimalizovali negatívne dôsledky na pôdu; vykonávateľ ťažby je po jej ukončení
povinný narušenú lesnú pôdu ošetriť takým spôsobom, aby nedochádzalo k ďalším
škodám; drevo sa nesmie prepravovať korytami riek

ZÁKON 326/2005 O LESOCH



v rámci § 31 (využívanie lesov verejnosťou a iné využívanie lesov), ods. 1 sa okrem
iného zakazuje:
> narúšať pôdny kryt, odvážať lesnú pôdu, alebo hrabanku
> zakladať skládky odpadov alebo znečisťovať lesné pozemky odpadmi
> narúšať vodný režim najmä odvodňovaním pozemkov
> pásť hospodárske zvieratá
..a ďalšie

zmienené opatrenia majú za ciel ochranu lesnej pôdy, napr. pred eróziou, znečistením,
nárastom miery zhutnenia, výraznejšou zmenou ich vodného režimu
plošné obmedzenia konkrétnych druhov ťažby (prípadne ich úplný zákaz) majú za ciel
optimalizovať, resp. zvýšiť vodoretenčnú schopnosť dotknutého lesného ekosystému
 opatrenie znižujúce riziko výskytu povodní

OCHRANA VÔD A OCHRANA PÔDY (zákony: 364/2004 a 184/2002 a vyhláška 29/2005)
Uvedené právne predpisy definujú povinnosti/kritériá pre konkrétne typy pozemkov
a tým pádom aj pre pôdu, ktorá sa na nich nachádza
Chránená vodohospodárska oblasť (§ 31 364/2004): územie (vyhlásené vládou SR), ktoré
svojimi prírodnými podmienkami tvorí významnú prirodzenú akumuláciu vôd
V chránenej vodohospodárskej oblasti sa zakazuje (napr.):
 a) stavať alebo rozširovať napr. ropovody a iné líniové produktovody na prepravu
nebezpečných látok; veľkokapacitné farmy; sklady ropných látok s celkovou
kapacitou väčšou ako 1 000 m3, na Žitnom ostrove s celkovou kapacitou väčšou ako
200 m3 a s kapacitou jednotlivých nádrží väčšou ako 50 m3
 b) vykonávať leteckú aplikáciu hnojív a agrochemických látok
 c) vykonávať plošné odvodnenie lesných pozemkov a poľnohospodárskych
pozemkov vo väčšom rozsahu
 d) ťažiť rašelinu v množstve väčšom ako 500 000 m3 na jednom mieste
 e) ukladať rádioaktívny odpad
 f) budovať skládky nebezpečného odpadu

OCHRANA VÔD A OCHRANA PÔDY (zákony: 364/2004 a 184/2002 a vyhláška 29/2005)
Ochranné pásma vodárenských zdrojov (§ 32 z.364/2004) členia sa na:
ochranné pásmo I. stupňa, ktoré slúži na jeho ochranu v bezprostrednej blízkosti miesta
odberu vôd, alebo záchytného zariadenia, a na
ochranné pásmo II. stupňa, ktoré slúži na ochranu vodárenského zdroja pred ohrozením
zo vzdialenejších miest.
Na zvýšenie ochrany vodárenského zdroja môže orgán štátnej vodnej správy určiť aj
ochranné pásmo III. stupňa
Konkrétne podmienky ktoré platia v jednotlivých ochranných pásmach upravuje
vyhláška 29/2005

OCHRANA VÔD A OCHRANA PÔDY (zákony: 364/2004 a 184/2002 a vyhláška 29/2005)
Konkrétne podmienky, ktoré platia v jednotlivých ochranných pásmach upravuje
vyhláška 29/2005
Ochranné pásmo I. stupňa:
 ochrana bezprostredne najbližšieho okolia vodárenského zdroja
 v prípade ak je vodárenským zdrojom horninové prostredie alebo vodný tok ide o
oplotené územie, kde je nepovolaným osobám vstup zakázaný;
 jeho veľkosť závisí od toho, či je vodárenským zdrojom zavodnené horninové
prostredie, vodný tok alebo vodárenská nádrž (hranica sa spravidla nachádza vo vzdialenosti
10-tok až 100-viek metrov od vodárenského zdroja)



ak je vodárenským zdrojom vodný tok, alebo podzemná voda nachádzajúca sa v
horninovom prostredí, ochranné pásmo I. stupňa musí byť zbavené všetkých zdrojov
znečistenia; lesné porasty vrátane koreňových systémov sa odstránia, terén sa
vyrovná a zatrávni. V ochrannom pásme I. stupňa môžu byť vysadené dreviny (s
prevahou ihličnatých druhov), iba v prípade, ak je vodárenským zdrojom vodárenská
nádrž.

OCHRANA VÔD A OCHRANA PÔDY (zákony: 364/2004 a 184/2002 a vyhláška 29/2005)
Ochranné pásmo I. stupňa:
 Ochranné pásmo I. stupňa musí byť chránené pred vplyvom povodňových stavov - je
potrebné zabezpečiť účinné odvedenie povrchových vôd. Ak je vodárenským zdrojom
vodný tok je potrebné vybudovať stupne a sedimentačné nádrže na zachytenie
splavenín. Ochranné pásmo I. stupňa musí byť chránené pred splachmi a
znečisťujúcimi látkami z účelových komunikácií.
 Ak je vodárenským zdrojom vodárenská nádrž v ochrannom pásme I. stupňa sa
zrušia všetky stavby (okrem vodných stavieb) a vykonajú sa vhodné vegetačné
úpravy podľa miestnych podmienok, ako je vysadenie trávnych porastov a pod. V
závislosti od prírodných pomerov sa, podľa potreby, vybudujú prednádržky na
zachytávanie splavenín na prítokoch do nádrže.

OCHRANA VÔD A OCHRANA PÔDY (zákony: 364/2004 a 184/2002 a vyhláška 29/2005)
Ochranné pásmo II. stupňa
V ochrannom pásme II. stupňa sa nepripúšťa činnosť, ktorej dôsledkom by mohlo byť
znečistenie vodárenského zdroja. V tejto súvislosti si realizácia niektorých aktivít
vyžaduje osobitné posúdenie. Ide o stavby, zariadenia a činnosti ako napr.:
 1. sídliská, bytové domy a rodinné domy, poľnohospodárske stavby, kanalizácie,
čistiarne odpadových vôd, sklady, skládky odpadov
 2. priemyselné stavby – závody, výrobne, zariadenia, sklady,
 3. poľnohospodárska činnosť – farmy živočíšnej výroby (farmy hovädzieho dobytka,
ošípaných, oviec, vodnej hydiny), chov koní, tuhý a tekutý hnoj ošípaných, tekutý hnoj
hovädzieho dobytka, poľné hnojiská, skladovanie rozpustných priemyselných hnojív,
letecká aplikácia pesticídov a umelých hnojív, mechanizačné strediská, závlahy
..a ďalšie obmedzenia

OCHRANA VÔD A OCHRANA PÔDY (zákony: 364/2004 a 184/2002 a vyhláška 29/2005)
Citlivé oblasti (§ 33) sú vodné útvary povrchových vôd, ktoré sa využívajú ako
vodárenské zdroje a v ktorých dochádza alebo môže dôjsť k nežiaducemu stavu
kvality vôd; zákon 364 - príloha 3 definuje kritériá pre identifikáciu citlivých oblastí.
Zraniteľné oblasti (§ 34) sú poľnohospodársky využívané územia, z ktorých odtekajú
vody zo zrážok do povrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd; zákon 364 príloha 4 definuje kritériá pre identifikáciu zraniteľných oblastí.

OCHRANA VÔD A OCHRANA PÔDY (zákony: 364/2004 a 184/2002 a vyhláška 29/2005)
Ochrana vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (§ 35
z.364/2004) sa zabezpečuje najmä vykonaním potrebných opatrení pri skladovaní,
manipulácii a aplikácii prírodných hnojív a priemyselných hnojív a vhodnými
spôsobmi obrábania pôdy.
Konkrétne zásady tzv. "správnej poľnohospodárskej praxe" ktorých dodržiavanie by malo
významne obmedziť riziko znečistenia vôd nitrátmi sú uvedené v prílohe č.5 vodného
zákona (364/2004)
..ide napr. o to aby sa hnojivá obsahujúce dusík aplikovali na pozemkoch s veľkým
sklonom iba v určitých prijateľných množstvách; aby sa dusíkaté hnojivá neaplikovali
na pôdu ktorá je kompletne nasýtená vodou, zaplavená, zamrznutá alebo pokrytá
snehom; taktiež je potrebné aby priestorová distribúcia aplikácie nitrátov bola
rovnomerná.

