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ratislava, Odbor opravných prostriedkov, Referát pôdohospodárstva, 
Tomášikova 46, 83 2 05 Bratislava (ďalej len „OU-BA-OOP4") ako orgán štátnej správy 
lesného hospodárstva príslušný v súlade s§ 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 3 26/2005 Z. z. 
o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o lesoch'') na konanie podľa � 59, 
písm. h) zákona o lesoch, v zmysle§ 39 ods. 3 zákona o lesoch a§ 46 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len ,.správny poriadok„) 

urč.uje 
lesný celok Pezinok 

ako jednotku priestorového rozdelenia lesa - územne ucelenú časť lesov v obvode 
lesného hospodárskeho celku Modra a lesného hospodárskeho celku Pezinok, o celkovt:i 
výmere lesných pozemkov 4050,14 ha, pre ktorý bude vypracovaný program starostlivosti 
o lesy (ďalej len „PSL"') na obdobie rokov 2019 - 2028. 

Na základe zisťovania údajov o lesných pozemkoch v katastri nehnuteľností 
vyhotovovateľom PSL, môže byt' spresnená výmera lesného celku. Táto výmera bude 
uvedená v rozhodnutí o schválení PSL. 

Lesné pozemky začlenené do lesného celku (ďalej len „LC") Pezinok sa nachádzajú 
v čase vydania tohto rozhodnutia v nasledovných katastrálnych územiach okresu Pezinok -
Veľké Tfnie, Malé Tŕnie, Limbach, Pezinok, Modra a Grinava a v jednotkách priestorového 
rozdelenia lesa (ďalej len ,,JPRL") - dielcoch, ktoré sú súčasťou platného lesného 
hospodárskeho plánu (ďalej len „LHP"), vyhotoveného pre LC Pezinok na obdobie rokov 
2009-2018, schváleného rozhodnutím bývalého Krajského lesného úradu v Bratislave 
č. 65/2009 zo diía 9.4.2009. Konkretizácia parciel KN určeného LC podľa jednotlivých JPRL 
je vymedzená v plochovej tabuľke PT-1 - LHP pre LC Pezinok, ktorý je platný v čase vydania 
tohto rozhodnutia. 

Odôv o dnenie 

Podľa § 40 ods. 1 zákona· o lesoch, PSL je nástrojom štátu, vlastníka. správcu 
a obhospodarovateľa lesa na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch, nie je nástrojom na 
usporiadanie vlastníctva k pozemkom ani určenie obhospodarovateľov lesa. 

Podľa § 3 9  ods. 3 zákona o lesoch, LC sú územne ucelené časti lesov, pre ktoré sa 
vyhotovuje PSL. Určuje ich orgán štátnej správy lesného hospodárstva na ná.vľh vlastníka. 
správcu alebo obhospodarovateľa lesa alebo z vlastného podnetu. LC musia byť určené 
najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti PSL; odvolanie proti rozhodnutiu o ich 
určení nemá odkladný účinok. Ak sú súčasťou vyhlasovaného LC aj lesné pozemky alebo ich 
časti, ktoré sú súčasťou iného LC, v ktorom sa PSL nebude vyhotovovať v rovnakom čase. 



orgán štátnej správy lesného hospodárstva spolu s určením.LC rozhodne aj () zmene LC do 
ktorého boli tieto lesné pozemky alebo ich časti zahrnuté. Pred účinnosťou zákona 
č. 117/201 O Z. z„ t. j. do 30.4.201 O sa namiesto názvu PSL používal názov LHP. 

Podľa § 4 ods. 1 zákona o lesoch, orgán štátnej správy lesného hospodárstva (príslušn)'.· 
OÚ - Pozemkový a lesný odbor) na účely zistenia aktuálneho stavu o účastníkoch konaní 
podľa tohto zákona vedie evidenciu lesných pozemkov podľa obhospodarovat�ľov lesov a 
odborných lesných hospodárov. 

Podľa § 39 ods. 6 zákona o lesoch, dielec je základnou jednotkou na zisťovanie stavu 
lesa, plánovanie, evidenciu a kontrolu hospodárenia vytvorenou najmä na základe vlastníctva 
k lesnému pozemku s minimálnou výmerou 0,5 hektára. 

Podľa § 39 ods. 7 písm. al zákona o lesoch, hranica dielca sa v teréne vyznačuje 
farebným označením podľa kategórie lesa a jej označenie zabezpečuje obhospodarovateľ lesa. 
Ak dôjde k zmene hranice dielca alebo kategórie lesa, označenie hranice dielca zabczpeff pri 
vyhotovení programu starostlivosti o lesy vyhotovovateľ programu starostlivosti. 

Podľa§ 27 ods. 2 vyhlášky MPSR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o 
ochrane lesa v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,vyhláška o HÚL'"), lesný celok je 
územne ucelená časť lesov, ktorého najmenšia výmera je spravidla l OOO hektárov. 

Podľa § 27 ods. 3 vyhlášky o HÚL, návrh na určenie lesného celku sa predkladá 
najneskôr 20 mesiacov pred skončením platnosti plánu. 

OÚ-BA-OOP4 konštatuje, že v zákonnej lehote rriu nebol doručený žiadny návrh 
vlastníka; správcu alebo obhospodarovateľa dotknutých lesných pozemkov na určenie LC. 
Predmetné správne konanie tak bolo začaté z podnetu konajúceho správneho orgánu. 

OU-BA-OOP4 začal predmetné správne konanie po získaní potrebných podkladov 
z Národného lesníckeho centra vo Zvolene, resp. od vyhotoyovateľa PSL. Pri zisťovaní výmer 
lesných pozemkov vychádzal z výmer uvedených v súčasne platnej plochovej tabuľke 
a z údajov aplikácie LGIS. Znieny vo výrnerách lesných pozemkov, ktoré nastanú v priebehu 
vyhotovenia PSL a vlastnícky. stav parciel bude OU-BA-OOP4 riešiť v súčinnosti 
s vyhotovovateľom pri schvaľovaní PSL pre dailý LC. 

OU-BA-OOP4 listom- verejnou vyhláškou č. OU-BA-OOP4-2017/059535-39 zo dfrn 
29.5.2017 upovedomil v súlade s ust. § 18 ods. 3 správneho poriadku aj prostredníctvom 
príslušných obecných úradov dotknuté fyzické a právnické osoby, účastníkov konania 
a zúčastnené osoby o začatí správneho konania podľa § 59 písm. h) zákona o lesoch 
z vlastného podnetu, vo veci určenia LC Pezinok na obdobie rokov 2019 - 2028 a zárove11, 
v súlade s § 23 ods. l správneho poriadku dal účastníkom konania a zúčastneným osobám 
možnosť 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 v stanovenej lehote. Uvedená možnosť nebola zo strany dotknutých 
fyzických a právnických osôb, účastníkov konania alebo zúčastnených osôb využitá. 

Lesy SR š.p„ Odštepný závod Smolenice listom č. 25087/2017/200 zo di'la 5.6.2017 
v súlade s ust. § 41 ods. 4 zákona o lesoch oznámili tunajšiemu úradu .. uplynutie doby 
platnosti PSoL"' pre LC Pezinok ku dňu 31.12.2018. 

Z dôvodu, že na niektorých obecných úradoch, zabezpečujúcich zverejnenie verejnej 
vyhlášky, nebola táto účastníkom konania a zúčastneným osobám oznámená a nebola teda 
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ani vrátená na tunajší úrad s vyznačením dátumu vyvesenia a zvesenia, OU-BA-OOP4 listom 
č. OU-BA-OOP4-2017/059535-39 zo dňa 15.6.2017 požiadal MPRV SR v zmysle§ 49 ods. 2 
správneho poriadku o predÍženie lehoty na rozhodnutie vo veci určenia LC. Vzhľadom na 
okolnosti a povahu veci nebolo možné rozhodnúť v zákonnej lehote. MPRV SR listom 
č. 2411 /17-720 zo dňa 28.6.2017 predÍžilo lehotu na vydanie rozhodnutia do 31.8.2017. 

O predÍžení lehoty OU-BA-OOP4 upovedomil účastníkov konania listom - ver�jnou 
vyhláškou č. OU-BA-OOP4-2017/059535-39 zo dúa 7.7.2017 v súlade s ust. § 49 ods. 2 
správneho poriadku. 

Na základe uvedených skutočností OU-BA-OOP4 rozhodol tak, ako je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

OU-BA-OOP4 zároveň upozorňuje na skutočnosť, že v zmysle ust. § 17 od�. 4 
vyhlášky o HÚL, návrh na vyhlásenie lesov osobitného určenia sa predkladá do 31. decembra 
roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa skončí platnosť plánu (do 31.12.2017). 

S ohľadom na to, že v konaní o určení LC je viac ako 50 dotknutých fyzických a 
právnických osôb, účastníkov konania alebo zúčastnených osôb, doručuje sa toto rozhodnutie 
v zmysle § 67 ods. 2 zákona o lesoch verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku tak, 
že sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli. OÚ BA OOP4 súčasne zverejní toto 
rozhodnutie na úradnej webovej stránke a tiež na úradnej tabuli mestských a obecných úradov 
a príslušných OÚ - PLO podľa dotknutých katastrálnych území, čím sa doručí aj účastníkom 
konania, ktorí nie sú OÚ-BA-OOP4 známi. 

P oučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie podľa § 53 a § 54 
správneho poriadku v lehote 15 dní odo dií.a jeho doručenia, na Okresnom úrade Bratislava. 
Odbor opravných prostriedkov, Referát pôdohospodárstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. 
Podľa § 39 ods. 3 zákona o lesoch, odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný 
účinok. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 

Doručuje sa: 
V zmysle § 67 ods. 2 zákona o lesoch formou verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho 
poriadku so žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli p o  d obu 15 dní od doručenia tohto 
rozhodnutia 
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Po ukončení vývesnej lehoty žiadame subjekty uvedené nižšie o vrátenie tohto rozhoďnutia , 

na tunajší úrad s vyzn ačením doby vyvesenia a zvesenia. 

l. Mestský úrad Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra 

@ Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 44/7, 902 O 1 Pezinok 
3. Obecný úrad Limbach, SNP 55, 900 91 Limbach 
4. Obecný úrad Vinosady, Pezinská 95, 902 01 Vinosady 
5. OÚ Pezinok - PLO, M. R. Šteťánika 1 O, 902 O 1 Pezinok 

Na vedomie: 

1. Lesy SR š.p., nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 
2. Lesy SR š.p., OZ Smolenice, Trnavská 12, 919 04 Smolenice 
3. Urbárska LS obce Chorv. Grob, Ing. Anna Krahulcová. Chorvátska 3. 900 25 Chorv. Grob 
4. Urbárska LS obce Slov. Grob, Jozef Ševčík, Záhurneská 39, 900 26 Slov. Grob 
5. Urbárska LS- PS Cajla, Stanislav Andel, Markušova 8, 902 01 Pezinok 
6. OÚ Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie. Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
7. NLC vo Zvolene, Sokolská 2,  960 52 Zvolen 
8. TaxLes-RTS s.r.o., Hodžova 34, 949O1 Nitra 

Vyvesené dňa : .J../..1.!!?..!.Č .......... . 

Pečiatka, podpis 
-�-�:-ľU!fisTó.„�fiľNok 

Mestský úrad 
f1adničné nám. 7 

902 14 P E Z 1 N o K 
-5/11 -
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Zvesené dňa: .................................. . 

Pečiatka, podpis 
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