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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

Oznámenie 
o predložení Správy o doterajšom hospodárení 

v lesnom celku Pezinok 

Bratislava 22.6.2018 

a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy 
na obdobie rokov 2019- 2028 a výzva 

Okresnému úradu Bratislava, Odboru opravných prostriedkov, Referátu lesného 
hospodárstva (OÚ-BA-OOP4), ako príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva 
podľa § 56 ods. 1 písm. bi a § 59 písm. i/ zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v z.n.p., vybratý 
vyhotovovateľ programu starostlivosti o lesy (PSL) pre lesný celok (LC) Pezinok na obdobie 
rokov 2019 - 2028 (LH Projekt-SK s.r.o. , IČO: 36615919, 8. mája č. 4387/15 , 921 01 
Piešťany), dňa 31.5.2018 predložil „Správu o doterajšom hospodárení a o určení zásad na 
vyhotovenie PSL pre LC Pezinok na obdobie rokov 2019 - 2028 " (ďalej len „správa") podľa 
§ 41 ods. 6 zákona o lesoch. Na základe záznamu z kontroly prác vyhotovovania PSL č . 
GS075„El-NLCP01 zo dňa 6.6.2018 a predložených pripomienok NLC vo · Zvolene, ·bola 
správa dňa 8.6.2018 upravená a predložená prostredníctvom dátového portálu LGIS. 

V zmysle § 41 ods. 18 zákona o lesoch, na konanie o oznámení o predložení správy, 
predložení pripomienok k správe a požiadaviek na vypracovanie pokynov na vyhotovenie 
PSL pre LC sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov (správny poriadok). 

OÚ-BA-OOP4 ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 41 
ods. 8 zákona o lesoch oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy, právnickým osobám a 
fyzickým osobám, ktorých práva môžu byť vyhotovením PSL dotknuté, že do správy môžu 
nahliadnuť, · zároveň vyzýva na predloženie pripomienok a požiadaviek na vypracovanie 
pokynov na vyhotovenie PSL pre uvedený LC v lehote do 15 dní od doručenia tohto 
oznámenia. Na pripomienky _a požiadavky, ktoré neboli predložené v určenej lehote, sa 
neprihliada. 

Do správy možno nahliadnuť na správnom orgáne po dobu 15 dní od zverejnenia 
vyhlášky. 

Prerokovanie správy a predložených pripomienok a požiadaviek sa uskutoční na 
Okresnom úrade Bratislava dňa 7.8.2018 o 10:00 hod., zasadacia miestnosť číslo l.R.01. 

Obhospodarovatelia lesov zabezpečia účasť svojich OLH, vzhľadom na ich zákonné 
povinnosti vyplývajúce z ustanovení zákona .o lesoch. 



.. 

Podi'a § 41 ods. 9 zákona o lesoch, o výsledkoch prerokovania správy a pripomienok a 

požiadaviek podľa § 41 ods. 8 zákona o lesoch sa vyhotoví protokol, ktorý bude obsahovať 

pokyny na vyhotovenie PSL pre LC a termín predloženia návrhu PSL správnemu orgánu 

najneskôr do 15. decembra posledného roku platnosti programu starostlivosti . 

Podľa § 41 ods. 1 O zákona o lesoch, správne konanie o vyhotovení PSL pre LC sa 

začína dňom vyhotovenia protokolu podľa § 41 ods. 9 zákona o lesoch. Na pripomienky a 

požiadavky podľa § 41 ods. 8 zákona o lesoch uplatnené po vyhotovení protokolu sa 

neprihliada. Všetky pripomienky a požiadavky musia byť predložené pred prerokovaním 

správy. 

Podľa§ 41 ods. 13 zákona o lesoch, o schválení PSL pre LC rozhodne Okresný úrad 

Bratislava najneskôr do jedného roka od začatia konania o vyhotovení PSL. Ministerstyo 

môže v odôvodnených prípadoch túto lehotu predÍžiť. 

Podľa § 41 ods. 15 zákona o lesoch, hospodárske opatrenia v období od skončenia 

platnosti programu starostlivosti do schválenia návrhu programu starostlivosti navrhuje 

vyhotovovateľ programu starostlivosti a odsúhlasuje ich orgán štátnej správy lesného 

hospodárstva po prerokovaní s vlastníkom, správcom a obhospodarovateľom lesa 

a s dotknutými orgánmi štátnej správy. 

Podľa § 41 ods. 16 zákona o lesoch, záväzné vyjadrenie podľa odseku 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 

PSL, za ktorých dodržania program starostlivosti nebude mať významný vplyv na územie 

európskej sústavy chránených lízemí. 

Na doručovanie tejto verejnej vyhlášky sa primerane vzťahuje ustanovenie § 26 

správneho poriadku. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po 

dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je difom doručenia. 

Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle 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 . 
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Doručuje sa všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktorých práva môžu byť 
vyhotovením programu starostlivosti o lesy v lesnom celku dotknuté a dotknutým 
orgánom štátnej správy. 

Toto oznámenie sa doručuje podľa§ 67 ods. 2 zákona o lesoch a podľa§ 26 ods. 2 správneho 
poriadku formou verejnej vyhlášky so žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli po dobu 15 dni 
od doručenia tohto oznámenia. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

Po ukončení vývesnej lehoty žiadame subjekty uvedené nižšie o vrátenie tohto oznámenia 
na tunajší úrad s vyznačením doby vyvesenia a zvesenia: 

1. 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. Štefánika 10, 902 01 Pezinok 
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