
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMERNICA 

 O OPATRENIACH NA ZAMEDZENIE ÚNIKU ALEBO ŠÍRENIA NEPÔVODNÝCH 

DRUHOV NA ÚZEMÍ OBACE RIMAVSKÁ BAŇA A DO JEJ OKOLIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Starostka obce Rimavská Baňa v súlade s ustanoveniami §13 odsek 4 písmená b), e) zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o 

obecnom zriadení“)  a v súlade s ustanoveniami  § 14 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii 

a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov( ďalej zákon o inváznych druhoch) vydáva vnútorný predpis č. 10/2020 

 

SMERNICA 

 O OPATRENIACH  NA ZAMEDZENIE ÚNIKU ALEBO ŠÍRENIA INVÁZNYCH 

NEPÔVODNÝCH DRUHOV NA ÚZEMÍ OBACE RIMAVSKÁ BAŇA A DO JEJ 

OKOLIA 

 

 

Článok 1 

Predmet úpravy 

 

Smernica o opatreniach na zamedzenie úniku alebo šírenia inváznych nepôvodných druhov na 

území obce Rimavská Baňa a do jej okolia( ďalej smernica o inváznych druhoch) upravuje 

postup obce Rimavská Baňa pri  plnení povinnosti zamedziť  úniku alebo  šíreniu inváznych 

nepôvodných druhov na území obce a v jej okolí. 

 

 

 

Článok 2 

Základné ustanovenia 

 

 

Obec je povinná v súlade so zákonom o inváznych druhoch pri výkone samosprávy 

upozorňovať vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov na území obce na miesta výskytu 

inváznych nepôvodných druhov a na ich povinnosti. 

 

 

Článok 3 

postup obce pri plnení povinnosti zamedziť  úniku alebo  šíreniu inváznych 

nepôvodných druhov rastlín na území obce a v jej okolí 

 

 

1. Obec na základe elektronickej informácie od štátnej ochrany prírody upozorní 

vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov na území obce na miesta výskytu 

inváznych nepôvodných druhov a na ich povinnosti  podľa § 3 ods. 2 zákona 

o inváznych druhoch zverejnením na informačnej tabuli a prostredníctvom webovej 

stránky obce informáciu o miestach výskytu inváznych nepôvodných druhov  

a informačný leták, ktorý obsahuje informáciu o  inváznom druhu, jeho popis, 

zobrazenie a spôsob jeho odstraňovania. 

2. Obec aj na základe vlastného zistenia upozorní vlastníkov, správcov a užívateľov 

pozemkov na území obce na miesta výskytu inváznych nepôvodných druhov a na ich 

povinnosti podľa § 3 ods. 2 zákona o inváznych druhoch zverejnením na informačnej 

tabuli a prostredníctvom webovej stránky obce informáciu o miestach výskytu 



inváznych nepôvodných druhov  a informačný leták, ktorý obsahuje informáciu o  

inváznom druhu, jeho popis, zobrazenie a spôsob jeho odstraňovania. 

3. Obec v jarných mesiacoch každoročne  zabezpečí edukáciu o inváznych druhoch rastlín 

a živočíchov pre žiakov Základnej školy Juraja Palkoviča. 

4. Obec raz mesačne skontroluje výskyt inváznych nepôvodných druhov rastlín 

a živočíchov verejne dostupný prostredníctvom webového sídla štátnej ochrany prírody 

a Enviroportálu 

5. Obec v prípade zistenia konkrétneho vlastníka , správcu alebo pôvodcu, na ktorého 

pozemku sa nachádza nepôvodný druh, tohto upozorní  na jeho povinnosti podľa § 3 

ods. 2 zákona o inváznych druhoch. 

6. Obec  sa stará o pozemky v jej vlastníctve alebo správe, tak aby nedochádzalo k šíreniu 

inváznych druhov do okolia. 

7. Obec v prípade zistenia výskytu nepôvodných druhov na pozemkoch nachádzajúcich sa 

vo vlastníctve alebo v správe obce, zabezpečí ich odstránenie v súlade s Vyhláškou ŽP 

SR č. 450/20198 ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych 

nepôvodných druhov. 

 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Smernicu o inváznych druhoch  vydáva, mení a dopĺňa starosta obce 

2. Smernica o inváznych druhoch je platná od 1.10.2020 

 

 

 

__________________ 

Mgr. Elena Polóniová 

   starostka obce 

 


