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VEC
Stanovisko k docasne odnímane'
Nižný Krucov

Okresný úrad Vranov nad Toplou, pozemkový a lesný odbor (dalej len "správny orgán")
ako orgán vecne príslušný podla § 23 zákona c. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní
polnohospodárskej pôdy a o zmene zákona c. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znecistovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov /d'alej len "zákon"/
a s poukazom na § 2 ods. 1 a ods. 3 a § 4 ods. 1 zákona c. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej
štátnej správy preskúmal žiadost o vydanie stanoviska podla § 18 ods. 1 a ods. 2 zákona k

pripravovanému zámeru prestavby "Nižný Krucov - úprava VN prípojky a TSl ", uplatnenú
navrhovatelom: Východoslovenskej distribucnej, a.s. so sídlom Mlynská 31, Košice vydáva
nasledujúce stanovisko:

l.

Podla § 18 ods. 1 a ods. 2 zákona s ú h l a s í s použitím polnohospodárskej pôdy na
nepolnohospodársky zámer na parcelách:

1.) E-KN c. 409, druh pozemku orná pôda, LV 543, záber 2 m2,k.ú. Nižný Krucov,
2.) E-KN c. 519/2, druh pozemku orná pôda, LV 521, záber 1,5 m2, k.ú. Nižný Krucov

na cas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia polnohospodárskej pôdy do pôvodného
stavu a to v dobe trvania od 01.02.2018 do 31.12.2018 na prestavbu" Nižný Krucov-
úprava VN prípojky aTS 1" v k.ú. Nižný Krucov.
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II.

Okresný úrad vo Vranove nad Toplou, pozemkový a lesný
s navrhovaným zámerom stavby na polnohospodárskej pôde na cas kratší
dodržania týchto podmienok:

ohlásit tunajšiemu úradu zaciatok a ukoncenie prác spojených s použitím
polnohospodárskej pôdy vrátane uvedenia polnohospodárskej pôdy do pôvodného
stavu a dodržat dobu realizácie prác jeden rok,

odbor súhlasí

ako jeden rok za

zabezpecí ,aby pri realizácii prác nedošlo k poškodeniu a zhoršeniu prirodzených
vlastnosti predmetnej a prilahlej polnohospodárskej pôdy,

vstupy na pozemky si investor stavby dohodne s vlastníkmi pozemkov,
prípadne užívatelom,

Pred 'Zaciatkom vykonávania stavebných prác, t. j. nepolnohospodárskej cinnosti na
polnohospodárskej pôde po dobu kratšiu ako 1 rok postupovat podla § 18 ods. 2
cit. zákona,

zaciatok, priebeh a koniec prác oznámit polnohospodárskemu subjektu, ktorý
využíva predmetnú polnohospodársku pôdu, príp. vlastníkom pôdy, aby sa predišlo
poškodeniu pôdy a polnohospodárskych plodín,

vykonat skrývku humusového horizontu polnohospodárskej
docasne a zabezpecit starostlivost o skladovanú skrývku
skrývky humusového horizontu,

investor stavby zabezpecí ošetrenie skládky a následné vrátenie docasne odnatej
polnohospodárskej pôdy do pôvodného kvalitatívneho stavu jednoduchou spätnou
rekultiváciou, t.j. vycistením manipulacných plôch a rozhrnutím skladovaného
podornicia a ornice na celÚplochu docasného odnatia,

pôdy odnímanej
na základe bilancie

po ukoncení požadovaného zámeru polnohospodársku pôdu uviest do pôvodného
stavu podla predloženej bilancie skrývky humusového horizontu a návrhu na
vrátenie použitej polnohospodárskej pôdy, tak aby nedošlo. k poškodeniu vrchnej
ornicnej vrstvy,

skrývku vykonat tak, že vrchnú ornicnú a podornicnú vrstvu pôdy z hÍbky 30 cm
ukladat vedla výkopu zvlášt, prípadne na skládku a spätne ju využit na
zahumusovanie po skoncení výkopových prác.

Podla § 18 ods. 1 zákona ustanovenia podla § 13 až 15 a § 17 sa neuplatnia v
prípadoch použitia polnohospodárskej pôdy na nepolnohospodársky zámer na cas kratší ako
jeden rok vrátane uvedenia polnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.

Podla § 18 ods. 2 zákona v prípadoch podla odseku 1je žiadatel povinný pred zacatím
vykonávania nepolnohospodárskej cinnosti na polnohospodárskej pôde vyžiadat si stanovisko

8~~NY Telefón
VRANOVNADTOpeOU +421/577860343

Fax E-mail

michal.toth@minv.sk

Internet ICO
www.minv.sk 00151866



3 OU-VT-PLO-2017/010178-2

orgánu ochrany polnohospodárskej pôdy (§
nepolnohospodárskeho použitia polnohospodárskej
pôvodného stavu. Súcastou žiadosti sú najmä:

a )vÝPis z katastra a kópia z katastráInej mapy s vyznacením plochy navrhovanej na
nepolnohospodárske použitie
b)bilancia skrývky humusového horizontu polnohospodárskej pôdy,
c)návrh vrátenia polnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.

23), v ktorom urcí podmienky
pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do
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:, 3 es.irý'::D<lhg. Jozef Kulan
új3 ~, Vr"no~naoiO~~dúci odboru
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Dorucí sa :

1. Východoslovenská distribucná a.s., Mlynská 31,04291 Košice
2. Obec Nižný Krucov, OCÚ,093 Ol Nižný Krucov 48
3. MestoVranovnad Toplou, Spolocnýobecnýúrad,Daxnerova87,093 Ol VranovnadToplou
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