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vo ny pozemkový úrad v Ziari nad Hronom na základe návrhu Ustredného
kontrolného a skúšobného ústavu polnohospodárskeho v Bratislave - pobocka Zvolen odbor ochrany rastlín, ako príslušnému správnemu orgánu podla §5 odstavca 6 zákona
NR SR c.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spolocenstvách v znení zákona
c. 518/2003 Z. z podla § 4 odseku 3 zákona c.193/2005 Z. z.. o rastlinolekárskej
starostlivosti v znení zákona c.295/2007 Z.z. a podla nariadenia vlády c.67/2004 Z.z. o
opatreniach proti šíreniu rakoviny zemiaka a hád'atka zemiakového rozhodol v súlade so
zákonom c.71/1967 Z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
takto
podla § 4 odst.3 zákona NR SR c.193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení
zákona c.295/2007 Z.z.
zrušuje
karanténu v katastrálnom území Trnavá Hora - cast' Jalná, okres Žiar nad Hronom, ktorá
bola vyhlásená
Okresným úradom v Žiari nad Hronom - odborom pozemkovým,
polnohospodárstva a lesného hospodárstva rozhodnutím C. 172/97/103197 dna 28.8. 1997
z dôvodu výskytu hád'atka zemiakového 1Globodera rostochiensis l.
Termín zrušenia karantény sa stanovuje dnom právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie
Ústredný
kontrolný a skúšobný ústav polnohospodársky v Bratislave, pobocka
Zvolen, odbor ochrany rastlín ako orgán príslušný na konanie v zmysle § 4 ods.3 písm. el
zákona NR SR c.193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona c.295/2007
Z.z.
navrhol zrušenie karantény na území katastra Tmavá Hora cast Jalná vyhlásenú
z dôvodu výskytu hád'atka zemiakového.
Karanténa bola vyhlásená Okresným úradom v Žiari nad Hronom - odborom
pozemkovým, polnohospodárstva a lesného hospodárstva rozhodnutím C. 172/97/103197
dna 28.8.1997.
Návrh na zrušenie karantény bol podaný Ústredným kontrolným a skúšobným
ústavom polnohospodárskym v Bratislave - regionálnym odborom, oddelením ochrany
rastlín.
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Kontrolou okresného fytoinšpektora bolo zistené, že v katastri Obce Tmavá Hora, cast
Jalná nie sú evidovanf ~HR - p~o;;t(w8.telia
;;ol"'cli0;)~odárskych plc -~ín,ktOré sú hostitelmi
uvedeného škodlivého organizmu.
Okrem tejtc-' 'Jtocn0sti sa - ~~strá!nor ,""7:m:00cc Trnava Hora, cast Jalná jedná
o pestovatelov, ktorí vypestované rastliny, alebo rastlinné produkty ako aj predmety, ktoré
môžu byt nositelmi škodlivých mikroorganizmov neuvádzajú do obehu, alebo ich uvádzajú
do obehu len pre konecnú spotrebu a nehrozí im pri tom nebezpecenstvo rozširovania
karanténnych škodlivých organizmov a nevztahuje sa na nich vyhlasovanie karantény.
Z uvedeného vyplýva, že možnost šírenia hád'atka zemia!cového na území a z územia
Obce Tmavá Hora- cast Jalná pominula aje možné toto územie vynat z karantény.
Vzhladom na hore uvedené skutocnosti bolo potrebné rozhodnút tak, ako je uvedené
vo výrokov-ejcasti tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie sa vlastníkom a užívatelom polnohospodárskych pozemkov
dorucuje verejnou vyhláškou podla § 26 zákona c.71/1967 Zb. o správnom konaní tak, že sa
zverejní na úradnej tabuli správneho orgánu po dobu 15 dní. Súcasne sa zverejní na docasnej
úradnej tabuli správneho orgánu v Obci Tmavá Hora spôsobom v mieste obvyklým.
Posledný den zverejnenia.tohto rozhodnutia je dnom dorucenia.
Poucenie: Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dna jeho
dorucenia na Krajský pozemkový úrad v Banskej Bystrici prostredníctvom
tunajšieho úradu. Toto rozhodnutie je po vycerpaní riadnych opravných
prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti preskúmatelné súdom.
Podla §4 odsek 7/ zákona c.193/2005Z.z.§ 5S odvolanie proti rozhodnutiu
nemá odkladný úcinok.

Rozhodnutie sa dorucuje:
l. Všetci vlastníci a užívatelia polnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Tmavá Hora
/.
cast Jalná - verejnou vyhláškou
/2. ) Obec Tmavá Hora v zastúpení starostom Jánom Harmanom
vedomie:
3. Ing. Vincent Luky ÚKSUP pracovisko Žiar nad Hronom ul. SNP c.124
4. ÚKSUP Region~:úJ 0dbor Zvolen, uU. Krála 2223 Zvolen
5. Krajský pozemkový úrad Banská Bystrica Nám.L.Štúra c.1
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