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Slovensko má možnosti ...

Posilniť svoju energetickú nezávislosť využívaním vlastných 
zdrojov energie

Naplniť ciele v znižovaní emisií CO2

Prispieť k stabilite cien energií pre svojich užívateľov

Zhodnotiť zdroje biomasy na energetické účely 

Ako ? 
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Rýchlorastúce dreviny – prečo ?

Produkcia drevnej biomasy na poľnohospodárskych  
pozemkoch

Zhodnotenie poľnohospodárskych pôd menej vhodných na 
potravinovú výrobu 

Kúpa pôdy Prenájom 

Podmienka : dlhodobý prístup k pôde / právo užívania
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Pilotný projekt – k.ú. Brodské

Nájomca : RSB – Roľnícka 
spoločnosť Brodské, s.r.o 

680 ha v prenájme od vlastníkov :

SPF : 360 ha 

Viac ako 160 vlastníkov : 320 ha 

Projekt pozemkových úprav ešte 
nerealizovaný 

Príklad : 
1 „C“ parcela (25 ha) = 250 „E“ parciel :
1 „E“ parcela = x vlastníkov známych a y 

neznámych ...

Naši partneri :
Národné lesnícke centrum

Slovenská poľnohospodárska 

univerzita v Nitre

Obec Brodské

Slovesný pozemkový fond 

Obvodný pozemkový úrad
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Legislatívny rámec – súčasný stav  

Pestovanie porastov rýchlorastúcich drevín je považované za 
nepoľnohospodárske využitie pôdy

→ predloženie žiadosti o dočasné vyňatie parciel z 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu

V čom to spočíva ? 

Písomný súhlas všetkých dotknutých strán : v prípade 
k.ú. Brodské > 160 vlastníkov (niektorí sa o svoje 
vlastnícke práva nehlásia)

vyjadrenie a súhlas SPF, obce, ..., Projekt rekultivácie
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Návrh riešenia 

Úprava legislatívneho rámca pestovania rýchlorastúcich 
drevín by umožnila : 

Uskutočniť projekty výsadby rýchlorastúcich drevín 

Diverzifikovať poľnohospodársku výrobu a znížiť podnikateľské
riziko 

Využiť poľnohospodársku pôdu nevhodnú alebo menej vhodnú
na potravinovú výrobu

Ale hlavne : 

Posilniť energetickú nezávislosť Slovenska

Zabezpečiť zásobovanie a stabilitu cien vyrobenej energie
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Návrh riešenia 

Považovať pestovanie rýchlorastúcich drevín za poľnohospodárske využitie 

pôd (ako ostatné energetické plodiny)

Umožniť výsadbu rýchlorastúcich drevín bez potreby vyňatia z 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu 

Ponechať nahlasovaciu povinnosť na príslušnom pozemkovom úrade 

Kontrolná činnosť zo strany kompetentných úradov 

Doplniť Vyhlášku č. 79/1996 (prílohu č. 2), ktorou sa vykonáva Katastrálny 

zákon : 

zaradiť pestovanie rýchlorastúce dreviny medzi ostatné spôsoby 

využívania poľnohospodárskej pôdy

Pozn. V Českej republike bola povinnosť dočasného vyňatia zrušená v roku 2007. Podobne v Rakúsku, 

Maďarsku alebo Taliansku je pestovanie rýchlorastúcich drevín umožnené bez administratívnych prekážok
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Spoločný cieľ

Slovenská republika má ambiciózne ciele v oblasti využitia 
obnoviteľných zdrojov energie

Ktoré by mali byť podporené vhodnou úpravou legislatívy


