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Vec
Oznámenie o začatí konania vo veci uloženia opatrení na ochranu poľnohospodárskej pôdy pred eróziou v zmysle
§ 5 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej
pôdy a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v k. ú.
Žlkovce

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy
podľa § 5 ods. 4 písm. n) zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení
neskorších predpisov a § 23 písm. a) a i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/2004 Z. z. o ochrane
a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2003 Z. z. o
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 220/204 Z. z. v znení neskorších predpisov“), v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje začatie konania

vo veci uloženia opatrení na ochranu poľnohospodárskej pôdy pred eróziou v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 220/204
Z. z. v znení neskorších predpisov na návrh „Odborné stanovisko k erózií poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Žlkovce“,
vypracovaný Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy, odbor pôdnej služby, pracovisko Bratislava
(ďalej len „Pôdna služba“) zo dňa 23.03.2021.

Skutočnosť, že vlastnosti a funkcie poľnohospodárskej pôdy sú ohrozené eróziou je preukázaná návrhom Pôdnej
služby. Vykonaný prieskum sa týka ohrozenia poľnohospodárskej pôdy degradáciou najmä v dôsledku vodnej erózie
na parcelách C-KN č. 1251/3, č. 1296/1, č. 1410/1, 1410/4, 1539, 1540/1, 1684/1 a k nej priľahlej časti parcely č.
1686/1 v k. ú. Žlkovce a vypracovanie návrhu ochranných opatrení, zameraných na odstránenie prípadne zmiernenie
degradácie poľnohospodárskej pôdy v ohrozených oblastiach ako aj súvisiacich negatívnych vplyvov na zastavané
územie obce Žlkovce, cestné komunikácie a iné technické diela a celkovo krajinu v dotknutej oblasti.

Na základe žiadosti Obce Žlkovce o vykonanie prieskumu ohrozenia poľnohospodárskej pôdy degradáciou a
vypracovanie návrhu ochranných protieróznych opatrení sa uskutočnila dňa 09.12.2019 terénna ohliadka lokalít,
postihnutých vodnou eróziou. V rámci porady sa riešila identifikácia plôch, z ktorých prichádzajú sústredené
vody do postihovaných miest v obci Žlkovce. Pri terénnom prieskume bolo identifikovaných 12 dielov pôdnych
blokov LPIS (Leopoldov 5002/1, 5006/1, 5007/1, 5009/1, 5012/1, 6002/1, 6102/1; Veľké Kostoľany 5908/1, 6702/1,
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6801/1, 6901/1 7901/1), ktoré sú postihnuté vodnou eróziou pri intenzívnych zrážkach a prispievajú k splavovaniu
poľnohospodárskej pôdy smerom do zastavaného územia obce Žlkovce a taktiež k narušovaniu brehov kanálu
„Manivier“. (Obr. 1 – Plošné rozmiestnenie kultúrnych dielov v záujmovom území (zdroj „Odborné stanovisko k
erózií poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Žlkovce“, vypracovaný Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy,
odbor pôdnej služby, pracovisko Bratislava).

Záujmové územie je charakteristické zvlneným terénom najmä v jeho juhovýchodnej časti, ktorá hraničí s
intravilánom obce Žlkovce a taktiež v časti tvoriacej brehy kanálu „Manivier“. Svahovitosť a taktiež orientácia
svahov v území je veľmi rôznorodá. Poľnohospodárska pôdy zaradená do LPIS rozdelená do vybraných 12 dielov
pôdnych blokov má spolu výmeru 562 ha. Väčšina plôch sa nachádza na rovine (43 %, t.j. 239 ha). Svahovitým
územiam dominujú plochy so sklonom 1º - 3º (41 %, t.j. 230 ha), v menšej miere ide o svahy so sklonom 3º - 7º
(15%, t.j. 84 ha) a 7º - 12º (2%, t.j. 9 ha). (Obr. 4 – Zobrazenie dielov pôdnych blokov LPIS na podklade vrstvy
potencionálnej eróznej ohrozenosti (zdroj „Odborné stanovisko k erózií poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Žlkovce“,
vypracovaný Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy, odbor pôdnej služby, pracovisko Bratislava).

Z hľadiska spôsobu využívania poľnohospodárskej pôdy dominujú na sledovaných plochách orné pôdy na výmere
561,45 ha; na jednom diely pôdneho bloku sa nachádza trvalý trávny porast vo výmere 0,33 ha.

Na základe údajov z modelu eróznej ohrozenosti a pozorovaní v teréne boli identifikované nasledovné rizikové
miesta, ktoré je potrebné z hľadiska protieróznej ochrany riešiť. (Obr. 7 – Identifikácia kritických miest (zdroj
„Odborné stanovisko k erózií poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Žlkovce“, vypracovaný Výskumným ústavom
pôdoznalectva a ochrany pôdy, odbor pôdnej služby, pracovisko Bratislava).

1. Brehy kanálu „Manivier“.
Kanál „Manivier“ odvádza vodu v smere od jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice.
V dôsledku havárií na elektrárni A1 v jadrovoenergetickom komplexe Jaslovské Bohunice
došlo ku kontaminácií pôdy brehov kanála (Slávik, O., Morávek, J., 2003). Brehy kanálu
boli vyhodnotené modelom eróznej ohrozenosti ako výrazne ohrozené. Z uvedeného dôvodu
je potrebné zabezpečiť brehy kanálu pred vodnou eróziou.

2. Križovatka ciest II/504 a III/1311.
Na juhozápadnej strane uvedenej križovatky sa nachádzajú diely pôdnych blokov Veľké
Kostoľany 7901/1 a Leopoldov 6002/1. Uvedené plochy v smere k ceste III/1311 majú
mierny sklon do 3º, čo v kombinácií s veľkosťou uvedených blokov a využívaním závlah
spôsobuje erózny zmyv a hromadenie vody a erodovaného materiálu pozdĺž cesty II/504
a najmä v okolí premostenia cez kanál „Manivier“.

3. Svahovité plochy v juhovýchodnej časti obce Žlkovce nad rodinnými domami a záhradami.
Plochy dielov pôdnych blokov Leopoldov 5002/1, 5006/1, 5007/1, 5009/1, 6002/1 a 6102/1 majú zvlnený terén s
časťami so svahovitosťou 7º - 12º, ktoré boli modelom eróznej ohrozenosti identifikované ako výrazne ohrozené
vodnou eróziou. Zrážková voda a erodovaný materiál z týchto svahov odteká smerom k záhradám a rodinným
domom a taktiež k cestnej komunikácií.

Podľa grafických príloh a údajov na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) www.apa.sk
„Geopriestorová žiadosť o podporu, Kampaň 2021“ sú poľnohospodárske pozemky v prevažnej miere v užívaní
Poľnohospodárskeho družstva Žlkovce – Ratkovce so sídlom v Ratkovciach, samostatne hospodáriacich roľníkov
(SHR) - Ing. Marcely Stankovej, bytom Žlkovce č. 119; Milana Bokora, bytom Žlkovce č. 213; Rastislava Stanka,
bytom Žlkovce č. 120; Ing. Marcely Stankovej, Žlkovce č. 119; Michala Šeda, bytom Pečeňady č. 43; Martina
Danišku, bytom Žlkovce č. 111; Márie Bokorovej, bytom Žlkovce č. 213 a spoločností SLOV - MART s.r.o., so
sídlom Kátlovce č. 342 a Emart s.r.o., so sídlom Trakovice č. 1.

V zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov vlastník alebo užívateľ je povinný
vykonávať trvalú a účinnú protieróznu ochranu poľnohospodárskej pôdy vykonávaním ochranných agrotechnických
opatrení podľa stupňa erózie poľnohospodárskej pôdy. Ak pôdna služba zistí hrozbu poškodenia poľnohospodárskej
pôdy alebo priamo poškodenie poľnohospodárskej pôdy a nečinnosť vlastníka alebo užívateľa poľnohospodárskej
pôdy, spracuje návrh na odstránenie nežiadúceho stavu na poľnohospodárskej pôde.
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Podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov týmto
upovedomujeme účastníkov konania, že týmto úkonom sa začalo konanie vo veci uloženia opatrení na ochranu
poľnohospodárskej pôdy pred eróziou v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov na
návrh odborného stanoviska k erózií poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Žlkovce.

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy
podľa § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších
predpisov a § 23 písm. a) a i) zákona č. 220/204 Z. z. v znení neskorších predpisov Vám dáva ako účastníkom
konania, v zmysle § 33 odsek 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v aktuálnom znení, možnosť aby ste sa pred
vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladom, spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Do podkladov rozhodnutia môžu účastníci konania nahliadnuť na Okresnom v Trnave, pozemkovom a lesnom
odbore, Vajanského 22, Trnava, na 2. poschodí, kancelária č. d. 203 počas stránkových dní:

pondelok: 8.00 – 12.00 hod a 13.00 – 15.00 hod
utorok: 8.00 – 12.00 hod a 13.00 – 15.00 hod
streda: 8.00 – 12.00 hod a 13.00 – 15.00 hod
štvrtok: 8.00 – 12.00 hod a 13.00 – 15.00 hod
piatok: 8.00 – 12.00 hod a 13.00 – 14.00 hod.

Termín nahliadnutia do spisu doporučujeme dohodnúť telefonicky na tel. čísle č. 033/5921315.

V zmysle § 27 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov žiadame, aby sa
účastníci konania pred vydaním rozhodnutia k podkladom i k spôsobu jeho zistenia vyjadrili, prípadne navrhli jeho
doplnenie v lehote 20 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov a bude vyvesené na úradnej tabuli na Okresnom úrade v Trnave, pozemkovom a lesnom odbore,
Vajanského 22, Trnava; na internetovej stránke pozemkového a lesného odboru Okresného úradu v Trnave http://
www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-208 a na úradnej tabuli príslušnej obce v lehote 15 dní. Posledný
deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia.

Účastníkom konania sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou

Potvrdenie vyvesenia a zvesenia vyhlášky – Okresný úrad Trnava, PLO

Vyvesené dňa:_______________ Zvesené dňa: __________________

Pečiatka, podpis:________________________

Potvrdenie vyvesenia a zvesenia vyhlášky – Obec Žlkovce

Vyvesené dňa:_______________ Zvesené dňa: __________________

Pečiatka, podpis:________________________
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- Obr. 1 – Plošné rozmiestnenie kultúrnych dielov v záujmovom území (zdroj „Odborné stanovisko k erózií
poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Žlkovce“, vypracovaný Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy, odbor
pôdnej služby, pracovisko Bratislava)
- Obr. 4 – Zobrazenie dielov pôdnych blokov LPIS na podklade vrstvy potencionálnej eróznej ohrozenosti (zdroj
„Odborné stanovisko k erózií poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Žlkovce“, vypracovaný Výskumným ústavom
pôdoznalectva a ochrany pôdy, odbor pôdnej služby, pracovisko Bratislava)
- Obr. 7 – Identifikácia kritických miest (zdroj „Odborné stanovisko k erózií poľnohospodárskej pôdy v k. ú.
Žlkovce“, vypracovaný Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy, odbor pôdnej služby, pracovisko
Bratislava)

Ing. Pavol Trokan
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-TT-PLO-2021/012839-005

Obec Žlkovce, Žlkovce 158, 920 42 Žlkovce
Rastislav Stanko, Žlkovce 120, 920 42 Červeník
Ing. Marcela Stanková, Žlkovce 119, 920 42 Červeník
Michal Šedo, Pečeňady 43, 922 07 Veľké Kostoľany
Ing. Martin Daniška, Žlkovce 111, 920 42 Červeník
Poľnohospodárske družstvo Žlkovce-Ratkovce, Ratkovce, 920 42 Ratkovce
Emart s.r.o., Trakovice 1, 919 33 Trakovice
SLOV - MART, s.r.o., Kátlovce 342, 919 55 Kátlovce
Mária Bokorová, Žlkovce 213, 920 42 Červeník
Milan Bokor, Žlkovce 213, 920 42 Červeník
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