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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

Vec 
Oznámenie o predložení Správy o doterajšom hospodárení v lesnom celku Mestské lesy 
Modra a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 
2019 - 2028 a výzva na predloženie pripomienok 

Okresný úrad Bratislava, Odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva, 
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava (ďalej len „OU BA OOP") ako orgán štátnej správy lesného 
hospodárstva príslušný podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o lesoch") v súlade s § 59 písm. i a § 41 ods. 8 zákona o 
lesoch 

oznamuje 

dotknutým orgánom štátnej správy, právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých 
práva môžu byť vyhotovením programu starostlivosd o lesy pre lesný celok Mestské lesy
Modra na obdobie rokov 2019 - 2028 (ďalej len „PSL") dotknuté, že vyhotovovateľ PSL 
LH Projekt - SK, s.r.o., 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany vypracoval Správu o doterajšom 
hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie PSL pre lesný celok Mestské lesy Modra (ďalej len 
„správa o hospodárení"), ktorej zverejnenie na dátovom portáli LGIS oznámil OU BA OOP. 

OU BA OOP Vás zároveň vyzýva na predloženie pripomienok k správe o hospodárení 
a požiadaviek na vypracovanie pokynov na vyhotovenie PSL v lehote do 15 dní od doručenia
tohto oznámenia. 

Do správy o hospodárení môžete nahliadnuť na OU BA OOP v čase úradných hodín na 
referáte· lesného hospodárstva. Osobnú návštevu je potrebné vopred dohodnúť na tel. čísle:
09610/46743. 

Prerokovanie správy o hospodárení a predložených pripomienok a požiadaviek sa 
uskutoční na Okresnom úrade Bratislava dňa 09.07.2018 o 10,00 hod. v zasadacej miestnosti
číslo 1.R.01 na 1. poschodí. 

Podľa § 41 ods. 9 zákona o lesoch o výsledkoch prerokovania správy 
o hospodárení, predložených pripomienok a požiadaviek OU BA OOP podľa § 41 ods. 8 zákona
o lesoch vyhotoví protokol, ktorý bude obsahovať pokyny na vyhotovenie PSL a termín
predloženia návrhu PSL OU BA OOP. 

Konanie o vyhotovení PSL podľa § 41 ods. 1 O zákona o lesoch začína dňom vyhotovenia 
protokolu. Na pripomienky a požiadavky uplatnené po vyh()tovení protokolu sa
neprihliada. 
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Podľa § 41 ods. 13 zákona o lesoch, o schválení PSL rozhodne OU BA OOP najneskôr 
do jedného roka od začatia konania o vyhotovení PSL. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky môže v odôvodnených prípadoch túto lehotu predÍžiť. 

Podľa § 41 ods. 15 .zákona o lesoch, hospodárske opatrenia pre lesy v LC Mestské lesy 
Modra v období od skončenia platnosti doteraz platného PSL do schválenia nového návrhu PSL, 
navrhuje vyhotovovateľ PSL a odsúhlasuje ich OU BA OOP po prerokovaní 
s obhospodarovateľom lesa a s dotknutými orgánmi štátnej správy. 

Podľa§ 41 ods. 16 zákona o lesoch „záväzné vyjadrenie podľa ods. 8 dotknuté orgány 
doručia príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva do 15 dní od doručenia výzvy, 
ak vyjadrenie v určenej lehote nedoručia, má sa za to, že nemajú pripomienky k správe 
o hospodárení a požiadavky na vypracovanie pokynov na vyhotovenie programu starostlivosti;
za ktorých dodržania program starostlivosti nebude mať významný vplyv na územie európskej 
sústavy chránených území". 
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Doručuje sa: 

Oznámenie č. OU-BA-OOP4-2018/060192 zo dňa 24.05.2018 sa doručuje verejnou 
vyhláškou podľa § 67 ods. 2 zákona o lesoch a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o 
správnom konaní (správny poriadok) so žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli po dobu 
15 dní od doručenia tohto oznámenia. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

Po. ukončení výyesnej lehoty žiadame nižšie uvedené subjekty o vrátenie tohto oznámenia na 
tunajší úrad s vvznačením doby vyvesenia a zvesenia. 

1. Mestský úrad Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra
<:j)Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 44/7, 902 01 Pezinok

3. Okresný úrad Pezinok, Pozemkový a lesný odbor, M. R. Štefánika 10, 90201 Pezinok

Vyvesené dňa: .�.�§..:.1!?..f.ľ.„„ .... „„. 

Na vedomie: 

1. Lesy Modra s.r.o., Šúrska 5, 900 01 Modra 

Zvesené dňa: ........ „.„.„ . . . . .  „.„ .. „„.„ 

Pečiatka, podpis 

2. OÚ Bratislava, OSŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
3. NLC vo Zvolene, Sokolská 2, 960 52 Zvolen 
4. LH Projekt-S K s.r.o„ 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany
5. SPP-distribúcia a.s„ Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava
6. ZSE, a.s„ Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
7. Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s„ Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 
8. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s„ Prešovská 48, 826 46 Bratislava
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