
Zverejňujeme toto „Upozornenie“ na žiadosť vlastníkov. 

 

„Upozornenie – Zákaz jazdy motorovými vozidlami po poľnohospodárskych 

a lesných cestách a pozemkoch 

 

Na základe sťažností vlastníkov poľnohospodárskych a lesných pozemkov na 

neoprávnené zásahy do ich súkromného vlastníctva upozorňujeme vodičov na zákaz používania 

motorových vozidiel na takýchto pozemkoch, vrátane poľných a lesných ciest. Zákaz sa 

vzťahuje aj na motorové trojkolky, motorové štvorkolky, motocykle a skútre.  

 

Ustanovenie § 4 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov výslovne zakazuje použitie motorových vozidiel inde ako na cestách. 

Cestami sa rozumejú len pozemné komunikácie zaradené do cestnej siete (§ 4a ods. 1 zákona 

č. 135/1961 Zb. cestného zákona). Poľné a lesné cesty sú súčasťou poľnohospodárskych 

a lesných (súkromných) pozemkov, nepatria do (verejnej) cestnej siete, preto je i na nich 

použitie motorových vozidiel zakázané. Výnimky ustanovuje zákon a vodič je povinný sa 

príslušným oprávnením preukázať. 

  

Nerešpektovaním tohto zákazu sa vodič dopúšťa porušenia pravidiel cestnej premávky 

závažným spôsobom (§ 137 ods. 2 písm. p/ zákona o cestnej premávke), ktoré zakladá 

priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (§ 22 ods. 1 písm. k/ zákona 

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch). Za takýto priestupok možno v blokovom alebo rozkaznom 

konaní uložiť pokutu až 150 eur a v správnom konaní pokutu 60 až 300 eur a zároveň zákaz 

činnosti (t.j. riadenia motorového vozidla) do dvoch rokov.   

 

Špecifickú úpravu používania motorových vozidiel mimo ciest obsahujú viaceré právne 

predpisy (napr. zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, zákon č. 326/2005 Z.z. 

o lesoch), no i tieto používanie motorových vozidiel na poľnohospodárskych a lesných 

pozemkoch buď zakazujú úplne, alebo ho umožňujú len výnimočne, a to na vyznačených 

trasách a s potrebným oprávnením. Porušenie týchto predpisov je kvalifikované ako trestný čin 

porušovania ochrany rastlín a živočíchov, za ktoré páchateľovi hrozí trest odňatia slobody až 

na jeden rok (§ 305 ods. 2 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon). 

 

Vlastníci dotknutých pozemkov majú v rámci zachovania dobrých vzájomných vzťahov 

v obci záujem riešiť uvedený problém skôr v medziľudskej rovine než v správnom či trestnom 

konaní, preto žiadame vodičov, aby uvedený zákaz vo vlastnom záujme v plnej miere 

rešpektovali.“ 
 


