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Vec
Žiadosť o súčinnosť
Obraciame sa na Vás so žiadosťou o súčinnosť na základe 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 pri mapovaní
a následnom

odstraňovaní

inváznych

rastlín

vo

Vašom

katastrálnom

území

podľa

- § 3 ods. l písmeno b) vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť

predchádzať výskytu a šíreniu burín na pozemkoch.
Zákon č. 1502019 Z. z. o prevencií a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných
druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa § 3 ods. 2 vlastník alebo správca
pozemku sú povinní odstraňovať z pozemku invázne nepôvodné druhy, starať sa o pozemok
tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu do susedných katastrálnych území.
Zároveň si Vás dovoľujeme poprosiť o monitorovanie inváznych rastlín v katastri Vašej obce,
a v prípade zistenia výskytu, účinnými spôsobmi predchádzať ich rozmnožovaniu, ktoré vedie
v mnohých prípadoch k poškodzovaniu biodiverzity, ekonomiky ako aj k zdravotným problémom.
Za súčinnosť a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.
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