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Metodické usmernenie  
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

číslo: 1893/2013-430 
k posudzovaniu návrhov založenia porastu rýchlorastúcich drevín  

na poľnohospodárskej pôde 
 
 
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky s cieľom 
zabezpečiť jednotný postup orgánov štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy  
(ďalej len „orgány ochrany poľnohospodárskej pôdy“) pri posudzovaní návrhov na založenie 
porastu rýchlorastúcich drevín  na poľnohospodárskej pôde, v súlade s ustanoveniami §18a    
a § 23 písm. l) zákona č. 57/2013 Z. z., 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  (ďalej len „zákon o ochrane pôdy“) vydáva toto metodické usmernenie: 
 

Čl. 1 
 

1. Podľa  ustanovenia § 2 zákona o ochrane pôdy, poľnohospodárskou pôdou je 
produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, 
vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty. Charakteristika spôsobu využívania 
jednotlivých poľnohospodárskych druhov pozemkov  bola ustanovená  v §5a ods. 3 a je 
uvedená v  prílohe č. 8 Vyhlášky  MPRV SR č. 59/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška MP SR č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona 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 (ďalej len „vyhláška“). 

2. Podľa ustanovenia § 70 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri 
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „katastrálny zákon“)  druhy pozemkov sú záväznými údajmi katastra 
nehnuteľností a vyjadrujú súčasný účel  využívania pozemkov. Záväzným údajom katastra 
nehnuteľností  nie je druh pozemku evidovaný ako parcela registra „E“, čím sa jednoznačne 
vymedzuje, že záväzným údajom katastra nehnuteľností je druh pozemku evidovaný  ako  
parcela registra „C“. Záväzné údaje katastra nehnuteľností sa používajú pre právne úkony 
ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy podľa jednotlivých poľnohospodárskych 
druhov pozemkov podľa zákona o ochrane pôdy. 
  

Čl. 2 
 

1. Na poľnohospodárskej pôde je možné pestovať rýchlorastúce dreviny za podmienok 
ustanovených v §18a zákona o ochrane pôdy. Podľa  ods. 1 tohto ustanovenia rýchlorastúcou 
drevinou na poľnohospodárskej pôde sa rozumie  porast rýchlorastúcej dreviny na produkciu 
drevnej biomasy, na ploche väčšej ako 1000 m2, založený najviac na 20 rokov.  
2. Porast rýchlorastúcej dreviny možno založiť na poľnohospodárskej pôde, ktorá je 
podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky zaradená do: 
a) 5. až 9. kvalitatívnej skupiny alebo 
b) 1. až 9. kvalitatívnej skupiny, ktorá je kontaminovaná rizikovými látkami a o ktorej 
orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy rozhodol podľa § 8 ods. 5 zákona o ochrane pôdy 
alebo 



c) 3. až 4. skupiny kvality, ak sa táto poľnohospodárska pôda nachádza v záplavovom 
území, je zamokrená alebo je vystavená veternej erózii.  
 
3. Informáciu o tom, či sa poľnohospodárska pôda nachádza v záplavovom území 
(inundačnom území) a či je možné v identifikovanom záplavovom území založiť porast 
rýchlorastúcich drevín si zabezpečí obvodný pozemkový úrad. (Potrebné je vyjadrenie 
obvodného úradu životného prostredia vo veciach štátnej vodnej správy a vyjadrenie obce na 
úseku štátnej vodnej správy). 
4. Informáciu o tom, či sa poľnohospodárska pôda nachádza v zamokrenom území alebo 
v území vystavenom veternej erózii si zabezpečí obvodný pozemkový úrad. (Potrebné je 
vyjadrenie Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy  Bratislava, prípadne 
pracoviska Banská Bystrica, alebo pracoviska Prešov). 
5. Porast rýchlorastúcej dreviny nemožno založiť na pozemkoch, ktoré sa nachádzajú 
v treťom až piatom stupni územnej ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny. (Potrebné je vyjadrenie obvodného úradu životného prostredia vo 
veciach štátnej ochrany prírody). 
6. Ak žiadosť na zápis do registra plôch porastov rýchlorastúcich drevín na 
poľnohospodárskej pôde  (ďalej len „register“) nespĺňa podmienky  ods. 1 § 18a,  alebo ak nie 
sú k žiadosti priložené doklady podľa ods. 2 § 18a zákona o ochrane pôdy, nie sú splnené  
podmienky na zápis do registra ani na vydanie osvedčenia o registrácii plochy porastu 
rýchlorastúcej dreviny. 
 
Poznámka k  Čl. 2 ods. 2 písm. c) 
Pod pojmom záplavové územie  sa rozumie  inundačné územie.  Ide o pojem  zo zákona         
č. 364/2004 Z .z. o vodách (ďalej len „zákon o vodách“) a zo zákona č. 7/2010 Z. z. 
o ochrane pred povodňami. 
Podľa §46 zákona o vodách je „ inundačné územie“ definované ako územie priľahlé 
k vodnému toku zaplavované vyliatím vody z koryta, ktoré je vymedzené ochrannou hrádzou 
alebo protipovodňovou líniou, alebo záplavovou čiarou.  Rozsah inundačného územia, ktoré 
je vymedzené záplavovou čiarou, určuje orgán štátnej vodnej správy na návrh správcu 
vodohospodársky významných vodných tokov. 
Podľa § 61 písm. i) zákona o vodách obvodný úrad životného prostredia vo veciach štátnej 
vodnej správy môže všeobecne záväznou vyhláškou určiť rozsah inundačného územia pri 
vodohospodársky významných tokoch. 
Podľa §63 ods. 4 písm. b) zákona o vodách obec na úseku štátnej vodnej správy môže 
všeobecne záväzným nariadením určiť inundačné územie.  
Do pozornosti dávam aj §20 zákona o ochrane pred povodňami. 
 

Čl. 3 
1. Žiadosť o registráciu plochy porastu rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej 
pôde podľa §18a  zákona  o ochrane pôdy predkladá žiadateľ. 
2. Žiadosť a prehľadná tabuľka o ploche porastu  rýchlorastúcich drevín na 
poľnohospodárskej pôde sa spracováva na každú samostatnú plochu. 
3. Osvedčenie o registrácii plochy  porastu rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej 
pôde vydáva Obvodný pozemkový úrad na prvom stupni štátnej správy (ďalej len „OPÚ“) na 
každú samostatnú plochu. Súčasťou osvedčenia je prehľadná tabuľka o ploche porastu  
rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde. 
4. Obvodný pozemkový úrad zapíše do registra aj plochy porastov rýchlorastúcich drevín 
na poľnohospodárskej pôde, ktoré už boli vysadené na podklade rozhodnutia o dočasnom 
odňatí poľnohospodárskej pôdy pred 1. aprílom 2013 a vydá osvedčenie o registrácii plochy.  



5. Obvodný pozemkový úrad zapíše do registra aj plochy porastov rýchlorastúcich drevín 
na poľnohospodárskej pôde, ktoré boli vysadené pred 1. aprílom 2013 bez rozhodnutia o 
dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa zákona o ochrane pôdy. V týchto prípadoch 
obvodný pozemkový úrad vyzve príslušnú fyzickú osobu alebo právnickú osobu na 
predloženie písomnej žiadosti o zápis do registra tak, ako na novú plochu v súlade s 
ustanovením §18a zákona o ochrane pôdy. Ak žiadosť na zápis do registra  nespĺňa 
podmienky podľa ods. 1 § 18a,  alebo ak nie sú k žiadosti priložené doklady podľa ods. 2 § 
18a zákona o ochrane pôdy, nie sú splnené  podmienky na zápis do registra ani na vydanie 
osvedčenia o registrácii plochy porastu rýchlorastúcej dreviny. 
 

Čl. 4 
1. Register vedie vo svojom územnom obvode  obvodný pozemkový úrad. Register tvorí 
zoznam registrovaných plôch s  registračným číslom podľa vydaných osvedčení o zápise do 
registra plôch porastov rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde. Súčasťou registra 
sú žiadosti a vydané osvedčenia s príslušnou spisovou dokumentáciou a sú na obvodnom 
úrade archivované najmenej 25 rokov (vo väzbe na §26 ods. 6 zákona o ochrane pôdy). 
2. Registračné číslo tvorí: 
            poradové číslo/číslo konania/dátum vydania osvedčenia/kód katastrálneho územia. 
            Registračné číslo zapisuje do svojho územného registra  plôch porastov 
rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde obvodný pozemkový úrad.  
3. Obvodný pozemkový úrad doručí vydané osvedčenie o  zápise do registra plôch 
porastov rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde žiadateľovi a do centrálneho 
registra plôch porastov rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde. 
4. Centrálny register plôch porastov rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde 
vedie a aktualizuje pôdna služba (Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava). 
 

 
Čl. 5 

Prílohy metodického usmernenia: 
1. Vzor - Žiadosť o registráciu plochy porastu RRD na PP  (Príloha č.1). 
2. Vzor - Osvedčenie o registrácii plochy porastu RRD na PP (Príloha č. 2). 
3. Vzor - Prehľadná tabuľka o ploche porastu  RRD na PP (Príloha č. 3). 

Vzor – Centrálny register plôch RRD na PP (Príloha č. 4) 
4. Vzor -  Územný register plôch RRD na PP   (Príloha č. 4). 
 

 
Čl. 6 

Toto  metodické usmernenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2013.  

Čl. 7 

Metodické usmernenie č. 3187/2007-430 „Posudzovanie návrhov na pestovanie 
rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde“ stráca platnosť a účinnosť 31. marca 
2013. 
 
 

Ing. Jozef  V A N E K 
odbor pozemkový 

                                                                   MPRV SR 


