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OKRESNÝ ÚRAD BRA TISLA V A 
ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV 

Referát pôdohospodárstva 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
Číslo: OU-BA-OOP4-2017/059535, OU-BA-OOP4-2017/059536, 

OU-BA-OOP4-2017 /059537, OU-BA-OOP4-2017/0595381 
OU-BA-OOP4-2017/059539 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

VEC: Určenie lesných celkov na roky 2019 - 2028 - upovedomenie 

Bratislava 29.5.2017 

Okresný úrad Bratislava, Odbor opravných prostriedkov, Referát pôdohospodárstva 
(ďalej len „OÚ BA OOP4"), ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy lesného 
hospodárstva podľa § 2 ods. 3 a § 9 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej 
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
v spojení s§ 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o lesoch") na konanie vo veci podľa § 59 písm. h), § 39 ods. 3 
zákona o lesoch a§ 27 ods. 2 vyhlášky MPSR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov 
a ochrane lesa (ďalej len „vyhláška č. 453/2006 Z. z."), na základe § 18 ods. 3 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 
poriadok") 

u p o v e d o m u j e  

o začatí konaní podľa § 18 ods. 1 · správneho poriadku z vlastného podnetu vo veci určenia 
lesných celkov (ďalej len „LC") Píla, Pezinok, Martinský háj, Mestské lesy Modra, Mestské 
lesy Pezinok na roky 2019 - 2028 nasledovne. 

LC Píla v obvode lesného hospodárskeho celku (ďalej len „LHC") Píla a LHC Majdán. 
Východisková výmera dotknutých lesných pozemkov resp. ich časti je 6708,31 ha v katastrálnych 
územiach: 
okresu Pezinok - Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Píla, Vištuk, Báhoň, 
okresu Malacky - Kuchyňa, Plavecké Podhradie, Rohožník a Sološnica. 

LC Pezinok v obvode LHC Modra a LHC Pezinok. Východisková výmera dotknutých 
lesných pozemkov resp. ich časti je 4050,14 ha v katastrálnych územiach: 
okresu Pezinok - Veľké Tŕnie, Malé Tŕnie, Limbach, Pezinok, Modra a Grinava. 

LC Martinský háj v obvode LHC VLM Jabloňové. Východisková výmera dotknutých lesných 
pozemkov resp. ich časti je 899,61 ha v katastrálnych územiach: 
okresu Pezinok - Malé Šenkvice, Veľké Šenkvice, 
okresu Senec - Senec, Veľký Biel, Malý Biel, Blatné. 

LC Mestské lesy Pezinok v obvode LHC Pezinok. Východisková výmera dotknutých lesných 
pozemkov resp. ich časti je 1171,87 ha v katastrálnom území: · 
okresu Pezinok - Pezinok. 



LC Mestské lesy Modra v obvode LHC Modra a LHC Píla. Východisková výmera dotknutých 
lesných pozemkov resp. ich časti je 2359,3 7 ha v katastrálnom území: 
okresu Pezinok - Modra. 

Na základe zisťovania údajov o lesných pozemkoch v katastri nehnuteľností 
vyhotovovateľom programu starostlivosti o lesy (ďalej len „PSL"), môže byť spresnená 
výmera LC. Táto výmera bude uvedená v rozhodnutí o schválení PSL. 

Konanie je podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku začaté dňom, keď správny orgán 
urobil voči účastníkom konania prvý úkon. 

Dôvodom pre začatie konaní je skutočnosť, že platnosť lesného hospodárskeho plána 
(ďalej len „LHP") schváleného pre uvedené lesné celky končí 31.12.2018. 

Podľa § 39 ods. 3 zákona o lesoch, LC sú územne ucelené časti lesov, pre ktoré sa 
vyhotovuje PSL. Pred účinnosťou zákona č. 117/2010 Z. z., t. j. do 30.04.2010 sa namiesto 
názvu PSL používal názov LHP. LC určuje orgán štátnej správy lesného hospodárstva na 
návrh vlastníka alebo správcu alebo z vlastného podnetu. LC musia byť určené najneskôr 18 
mesiacov pred skončením platnosti PSL, t.j. do 30.06.2017. Odvolanie proti rozhodnutiu o ich 
určení nemá odkladný účinok. 

Podľa § 27 ods. 3 vyhlášky č. 453/2006 Z. z. návrh na určenie LC sa predkladá 
najneskôr 20 mesiacov pred skončením platnosti PSL, t.j. do 30.04.2017. 

OÚ BA OOP4 konštatuje, že ku dňu vydania tohto upovedomenia, mu nebol doručený 
žiadny návrh vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesných pozemkov na určenie LC. 
Predmetné správne konania tak boli začaté z podnetu konajúceho správneho orgánu. 

Podľa § 41 ods. 5 zákona o lesoch, ak vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa 
neoznámi skutočnosti podľa§ 41 ods. 4 zákona o lesoch (osobu na vyhotovenie PSL), výber 
vyhotovovateľa PSL zabezpečí verejný obstarávateľ. S úspešným uchádzačom uzatvorí 
zmluvu o vyhotovení PSL najneskôr do 31. decembra roka, ktorý predchádza roku, v ktorom 
sa skončí platnosť PSL. Tieto skutočnosti oznámi vlastníkovi alebo správcovi 
a obhospodarovateľovi lesa. 

OÚ BA OOP4 týmto dáva účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť 
v súlade s § 23 ods. 1 správneho poriadku oboznámiť sa so súvisiacim spisovým materiálom 
a v zmysle § 33 ods. 1 správneho poriadku vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia ako aj 
k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. OÚ BA OOP4 určuje lehotu 7 dní 
na uplatnenie tohto práva. Po uplynutí tejto lehoty bude v predmetnej veci vydané 
rozhodnutie. 

Podľa § 67 ods. 2 zákona o lesoch, ak je v rámci postupov alebo konaní podľa tohto 
zákona viac ako 50 dotknutých fyzických osôb alebo právnických osôb, účastníkov konania 
alebo zúčastnených osôb, oznán1enia, rozhodnutia a iné písomnosti sa im doručujú verejnou 
vyhláškou. 

S ohľadom na to, že v konaniach o určení predmetných LC je viac ako 50 dotknutých 
fyzických osôb alebo právnických osôb, účastníkov konania alebo zúčastnených osôb, 
doručenie tohto upovedomenia sa v súlade s § 26 správneho poriadku vykoná tak, že sa 
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vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli OÚ BA OOP4. Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia. OÚ BA OOP4 súčasne zverejní toto upovedomenie na úradnej webovej stránke 
a tiež na úradnej tabuli mestských a obecných úradov a príslušných OÚ - PLO podl'a 
dotknutých katastrálnych území, čím sa doručí aj účastníkom konania, ktorí nie sú OÚ BA 
OOP4 známi. 

! 
h. Iveta Raková ' 

opravných prostriedkov 

Doručuje sa: 

Verejnou vyhláškou so žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli po dobu 15 dní od doručenia 
tohto oznámenia a po ukončení vývesnej lehoty o vrátenie tohto oznámenia na tunajší úrad 
s vyznačením doby vyvesenia a zvesenia. 

· 

l. Obecný úrad Budmerice, 900 86 Budmerice č. 534 
2. Obecný úrad Dubová, Hlavná 39/77, 900 90 Dubová 
3. Obecný úrad Doľany, 900 88 Doľany č. 169 
4. Obecný úrad Píla, 900 89 Píla č. 68 
5. Obecný úrad Častá, Hlavná 168, 900 89 Častá 
6. Obecný úrad Vištuk, 900 85 Vištuk č.353 
7. Obecný úrad Báho11, SNP č. 65, 900 84 Báhm'í. 
8. Obecný úrad Kuchyňa, 900 52 Kuchyňa č. 220 
9. Obecný úrad Plavecké Podhradie, 906 36 Plavecké Podhradie č. 34 
1 O. Obecný úrad Rohožník, Školské nám. 405/1, 906 38 Rohožník 
11. Obecný úrad Sološnica, 906 37 Sološnica č. 527 
12. Mestský úrad Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra 
nJMestský úrad Pezinok, Radničné nám. 44/7, 902 01 Pezinok 
'r4. Obecný úrad Limbach, SNP 55, 900 91 Limbach 
15. Obecný úrad Vinosady, Pezinská 95, 902 O1 Vinosady 
16. Mestský úrad Senec, Mierové nám. 8, 903 O 1 Senec 
17. Obecný úrad Veľký Biel, Železničná 572/76, 900 24 Veľký Biel 
18. Obecný úrad Šenkvice, nám. G. Kolinoviča 5, 900 81 Šenkvice 
19. Obecný úrad Blatné, Šarfická 300/37, 900 82 Blatné 
20. OÚ Senec - PLO, Hurbanova 21, 903 01 Senec 
21. OÚ Malacky- PLO, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky 
22. OÚ Pezinok- PLO, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok 

Zvesené dľla: .. „„„„„„„ . . . .  „„„„.„„„„.„„ 

Pečiatka, podpis Pečiatka, podpis 



Na vedomie: 

OÚ Bratislava- OSŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
LH Projekt-SK s.r.o., 8. mája 43 87 /15, 921 O 1 Piešťany 
NLC vo Zvolene, Sokolská 2, 960 52 Zvolen 
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