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OBEC NEDOŽERY-BREZANY 
Družstevná 367/1, 972 12  Nedožery-Brezany 

Číslo:        /2020         V Nedožeroch-Brezanoch, dňa 20.03.2020 

  

Verejná vyhláška 

VÝZVA 

Obec Nedožery-Brezany ako príslušný správny orgán podľa § 27 ods. 1 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, hľadá a zároveň vyzýva všetkých podielových vlastníkov 

parcely C-KN 303 v katastri obce Nedožery-Brezany, kataster Brezany, k odstráneniu 

nebezpečných, zdravie a majetok ohrozujúcich drevín, nachádzajúcich sa na danej parcele 

a taktiež vyzýva k pravidelnej údržbe mimoriadne zaburineného trávnatého porastu.  

Zároveň touto verejnou vyhláškou vyzývame neznámych vlastníkov, prípadne ich 

právnych nástupcov, aby sa prihlásili v predmetnej veci na obecnom úrade obce Nedožery-

Brezany. 

Každému vlastníkovi pozemku prináleží administratívnoprávna zodpovednosť podľa 

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. Podľa § 3 ods.. 1 písm. b) citovaného zákona je 

každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady 

a trvalé trávnaté porasty) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy povinný 

predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Podľa § 25 a § 26 tohto 

zákona sa vlastník porušením tejto povinnosti dopúšťa priestupku, príp. správneho deliktu , za 

ktorý mu hrozí pokuta až do 330 Eur a v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby – 

podnikateľovi pokuta od 166 Eur do 33 200 Eur za každý hektár poľnohospodárskej pôdy, na 

ktorom sa dopúšťa tohto správneho deliktu. Rovnako hrozia sankcie podľa zákona č. 193/2005 

Z. z. rastlinolekárskej starostlivosti za porušenie povinnosti v zmysle § 3 tohto zákona. 

            

 

   Ing. Jaroslav Pekár, PhD 

  starosta obce 
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Táto výzva má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli 

obce Nedožery-Brezany spôsobom v mieste obvyklým a na webovej stránke obce Nedožery-

Brezany www.nedozery-brezany.sk. Deň zvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia. 

 

Vyvesená dňa: 20.03.2020      Zvesená dňa: 

Pečiatka a podpis zodpovedného pracovníka obce 

 

 

Doručuje sa: 

A) Neznámym vlastníkom, ktorých pobyt nie je známy podľa § 26 ods. 1 

správneho poriadku verejnou vyhláškou: 

1. Ergangová Anna r. Klopanová, 971 01 Poluvsie SR 

2. Kubačná Petronela r. Klopanová 

3. Klopanová Helena 

4. Klopan Ján r. Klopan 

B) Známemu vlastníkovi: 

1. Hromada Michal r. Hromada, Brezianska 665/7, Nedožery-Brezany, PSČ 972 

12, SR 

http://www.nedozery-brezany.sk/

