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BRATISLAVA 

Odbor opravných prostriedkov 
Referát lesného hospodárstva 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 

   

• • 

podľa rozdeľovníka 

• • 

Váš list číslo/zo dňa 	 Naše číslo 	 Vybavuje/linka 	 Bratislava 
OU-BA-00P4-2018/011217 	 DSf 	 10.8.2018 

Vec 
Oznámenie o vyhotovení protokolu  

Okresn 'y úrad Bratislava, Odbor opravných prostriedkov, Referát lesného hospodárstva ako 
príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva podra § 59 ods. i/ zákona 326/2005 Z.z. o lesoch 
v z.n.p. (d'alej len „zákon o lesoch") v spojitosti s § 41 ods. 2 a ods. 9 uvedeného zákona vyhotovil 
Protokol o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na 
vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre LC Pezinok na obdobie rokov 2019 — 2028 (d'alej len 
,protokol"). 

Protokol sa doručuje verejnou vyhláškou podľa § 67 ods. 2 zákona o lesoch a podľa § 26 ods. 
2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v z.n.p. so žiadosfou o vyvesenie na úradnej tabuli po  
dobu 15 dní. Posledný deň  tejto lehoty je dňom doručenia. 

Po ukončení vývesnej lehoty Vás žiadame o vrátenie tohto oznámenia na tunajší úrad 
s vyznačením doby vyvesenia a zvesenia.  

Vyvesené dňa: 	9, 2,t24 

Pečiatka a podpis: 

ÓKBESNY ORAD BRATISLA 
ODBOR ORRAVNÝCH PROSTR 	OV 

Tomášikova 46 
832 05 BRATIS V 
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WIESTO PEZ1NOK 
Mestský drad 

Radničné nám. 7 
902 14 PEZINOK 

—5/11— 

Ing. arch. I et Í Rako á 
vedúca odboru opra ných pr striedkov 

Príloha I: 
Protokol 

 

Zvesené dňa: 

Pečiatka a podpis: 

Telefón 
+421/961 046 743 

E-mail 
dusan.seifert@minv.sk  

Internet 
www.minv.sk  

ičo 
00151866 

   



Doručuie sa so žiadosťou o zvereinenie: 

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

Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 44/7, 902 01 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 

Vyvesené dfia :  	 2:vesené cliía • 	  

Pečiatka, podpis 	 Feč iatka, podpis 

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 PS, Ing. Anna Krahulcová, Chorvátska 3, 900 25 Chorv. 

Grob 
4. Urbárska LS obce Slov. Grob, Jozef Ševčík, Záhumeská 39, 900 26 Slov. Grob 
5. Urbárska LS — PS Cajla, Stanislav Andel, Markušova 8, 902 01 Pezinok 
6. Ing. Michal Držík — OLH, Hviezdoslavova 143, 900 31 Stupava 

7. Milan Manák — OLH, Sadová 2, 900 91 Limbach 

8. OÚ Bratislava - OSŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

9. OÚ Pezinok - OSŽP, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok 

10. SEPS a. s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 
11. SPP — distribúcia a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 
12. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
13. ZSE a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
14. NLC vo Zvolene, Sokolská 2, 960 52 Zvolen 
15. LH Projekt—SK s.r.o. 
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OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA 
ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV 

Referát lesného hospodárstva 
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

Císlo: OU-BA-00P4-2018/011217 

PROTOKOL 

o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad 
na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy 

pre lesný celok (LC) Pezinok na obdobie rokov 2019 — 2028 

Podľa § 41 ods. 9 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v z.n.p. (zákon o lesoch), 
o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie 
programu starostlivosti o lesy pre lesný celok (d'alej len ,správa") sa vyhotoví protokol, ktorý 
obsahuje pokyny na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy (PSL) a termín predloženia 
návrhu PSL orgánu štátnej správy lesného hospodárstva (OŠS LH). 

Podľa § 41 ods. 18 zákona o lesoch, na konanie podl'a ods. 9 (vyhotovenie protokolu) 
sa nevzt'ahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v z.n.p. (správny poriadok). 

Podľa § 41 ods. 10 zákona o lesoch sa dňom vyhotovenia protokolu začína konanie o 
vyhotovení PSL. Na pripomienky a požiadavky uplatnené po vyhotovení protokolu sa 
neprihliada. 

Podra § 41 ods. 11 zákona o lesoch, vyhotovovateľ  je pri vyhotovení PSL povinný 
postupovat' podl'a pokynov na vyhotovenie PSL obsiahnutých v protokole. 

Podl'a § 41 ods. 2 zákona o lesoch, úlohy súvisiace so zabezpečením a organizáciou 
vyhotovenia programu starostlivosti a jeho schvaľovaním vykonáva príslušný OŠS LH. Výber 
vyhotovovateľa PSL zabezpečuje verejný obstarávateľ, ktorým je ministerstvo, alebo na 
základe jeho poverenia príslušný OŠS LH alebo právnická osoba, ktorej zriaďovateľom alebo 
zakladateľom je ministerstvo (MPRV SR). 

V súlade s § 41 ods. 2 zákona o lesoch, na základe poverenia MPRV SR a zriad'ovacej 
listiny výber vyhotovovateľa PSL v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a dopinení niektorých zákonov uskutočnilo Národné lesnícke centrum 
Zvolen (NLC vo Zvolene). NLC vo Zvolene zároveň  dohliada na postup a kvalitu 
vyhotovenia PSL. 

Zodpovedný pracovník vyhotovovateľa PSL (LH Projekt—SK s.r.o., 8. mája 
č. 4387/15, 921 01 Piešťany) je Ing. Ivan Ťapušík, tel.: 0910 534 430, e-mail: 
ivan.tapusik@gmail.com.  

Dňa 31.5.2018 vyhotovovateľ  správnemu orgánu oznámil vypracovanie správy podl'a 
§ 41 ods. 6 zákona o lesoch a jej zverejnenie prostredníctvom dátového portálu LGIS. Na 
základe záznamu z kontroly prác vyhotovovania PSL č. GS075-E1-NLCP01 zo dňa 6.6.2018 
a predložených pripomienok NLC vo Zvolene, bola správa dňa 8.6.2018 vyhotovovateľom 
upravená a predložená prostredníctvom dátového portálu LGIS. 
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Podľa § 41 ods. 8 zákona o lesoch, Okresný úrad Bratislava, Odbor opravných 
prostriedkov (OU-BA-00P4) formou verejnej vyhlášky č. OU-BA-00P4-2018/011217 zo 

dňa 22.6.2018 oznámil dotknutým orgánom štátnej správy, právnickým osobám a fyzickým 
osobám, ktorých práva môžu byť  vyhotovením PSL dotknuté, že do správy môžu nahliadnuť  
a zároveň  ich vyzval na predloženie pripomienok k správe a požiadaviek na vypracovanie 
pokynov na vyhotovenie PSL v lehote do 15 dní od doručenia oznámenia. OU-BA-00P4 
zároveň  upozornil, že na pripomienky a požiadavky, ktoré nebudú predložené v určenej 
lehote, sa neprihliada. V oznámení uviedol dátum prerokovania správy a predložených 
pripomienok a požiadaviek. Správny orgán zverej ail písomnosť  súčasne na svojom webovom 
sídle a tiež na úradnej tabuli príslušných mestských / obecných úradov a OÚ — pozemkový 
a lesný odbor (PLO), čím ju doručil aj účastníkom konania, ktorí nie sú OU-BA-00P4 známi. 
Do správy, ktorá bola uložená na OU-BA-00P4 a elektronicky tiež na dátovom portáli LGIS 
bolo možné nahliadnuť  na správnom orgáne fo dobu 15 dní od zverejnenia vyhlášky. 
Prerokovanie správy sa uskutočnilo na OÚ BA. dňa 7.8.2018 o 10:00 hod. Prerokovania 
správy sa zúčastnili osoby podra prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto protokolu. 

Vyhotovovateľ  oboznámil prítomných na prerokovaní správy s jej obsahom. K správe 
neboli počas jej prerokovania vznesené žiadne po>2áadavky. 

I. Pripomienky a požiadavky predložené k správe pred jej prerokovaním 

K správe pred jej prerokovaním predložili )ripomienky a požiadavky tieto subjekty: 

- OÚ BA, OSŽP — odd. ŠSV a VZŽPK — súhrnné vyjadrenie č. OU-BA-OSZP2-
2018/069002-GGL zo dňa 25.6.2018, 

- BVS a.s. —list č. 15/18/ab/6040300 zadňa 16.72018, 
- OÚ BA, OSŽP — odd. OP a VZŽPK — vyjadrenie č. OU-BA-OSZP1-2018/077553-

LAJ zo dňa 26.7.2018. 

Pripomienky a požiadavky vyššie uveclených subjektov boli na vyjadrenie a 
zohľadnenie odstúpené vyhotovovateľovi PSL. Tvoria prílohu č. 2 tohto protokolu. 

Vyhotovovateľ  PSL zohľadní v maximálnej možnej miere predložené všeobecné 
požiadavky ochrany prírody vyplývajúce zo zácona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny v z.n.p. a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v z.n.p. 

II. Ďalšie podklady k protokolu 

LC Pezinok bol v zmysle § 59 písm. h) zákona o lesoch určený rozhodnutím č. OU-
BA-00P4-2017/059536 zo dňa 25.7.2017 na výmere lesných pozemkov 4.050,14 ha. 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť  dňa 31.8.2017. 

Rozhodnutím č. OU-BA-00P4-2017/059536 zo dňa 15.2.2018 boli vyhlásené lesy 
osobitného určenia v chránených územiach a na lesných pozemkoch s výskytom biotopov 
európskeho významu alebo chránených druhov podľa § 14 ods. 2 písm. e) zákona o lesoch 
o výmere 64,3010 ha v chránenom území PR Nad Šenkárkou a v chránenom území PR Zlatá 
Studnička. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť  dňa 21.3.2018. 
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III. Pokyny na vyhotovenie PSL 

Po prerokovaní správy, ako aj pripomienok a požiadaviek dotknutých orgánov štátnej 
správy, právnických a fyzických osôb, boli pre vyhotovenie PSL prijaté nasledovné pokyny: 

1. Základné rozhodnutia a ciele hospodárenia pre LC vymedzuje „Elaborát komplexného 
zisťovania stavu lesa (KZSL) pre LC Pezinok pre konanie o vyhotovení PSL na obdobie 
rokov 2019 — 2028, ktorý vypracovalo NLC vo Zvolene. Súčast'ou elaborátu KZSL je tiež: 
prehľad identifikátorov pre tvorbu modelov, prehľad jednotiek priestorového rozdelenia lesa 
(JPRL) navrhovaných na vyhlásenie za lesy ochranné, prehrad JPRL navrhovaných na 
vyhlásenie za lesy osobitného určenia, zastúpenie lesných typov a ich zaradenie do 
nadstavbových jednotiek, ekologická mriežku, modely hospodárenia, prehľad zastúpenia 
vyšších pôdnych jednotiek, pásma ohrozenia imisiami, zastúpenie skupín lesných typov a ich 
zaradenie do HSLT a ZHSLT, atd'. 

2. Podkladom pre návrh PSL budú údaje Katastra nehnuteľností SR (KN) so stavom, ako boli 
poskytnuté vyhotovovateľovi z NLC. 

3. Podl'a § 35 ods. 5 vyhlášky MPSR č. 453/2006 Z. z. o HÚL a o ochrane lesa v z.n.p. (d'alej 
len „vyhláška o HÚL"), vyhotovovateľ  do konca terénnych prác, najneskôr do 30.11.2018 
prerokuje s obhospodarovateľom lesov a jeho hospodárom (OLH) podľa § 47 ods. 1 zákona o 
lesoch opis porastov a návrh plánu hospodárskych opatrení v dielcoch na LC. Prerokuje aj 
zistený stav vyznačenia hraníc lesného majetku, jednotlivých dielcov, stavu hospodárskych 
a hraničných kopcov a stavu KN. Záznamy z prerokovania budú súčasťou všeobecnej časti 
PSL. 

4. V prípade, že nie je počas obnovy PSL u obhospodarovateľa lesa zabezpečené odborné 
hospodárenie v lese prostredníctvom OLH, zodpovednosť  za spoluprácu pri vyhotovovaní 
PSL preberá priamo vlastník, prípadne štatutárny zástupca vlastníka, správcu alebo 
obhospodarovateľa lesa. 

5. Pred schválením PSL vyhotovovateľ  podľa § 35 ods. 6 písm. a/ vyhlášky o HÚL zapracuje 
do návrhu PSL zmeny vyplývajúce zo zmien údajov KN a evidencie lesných pozemkov so 
stavom k 1.1.2019. 

6. Príslušný OÚ— PLO v spolupráci s vyhotovovateľom neodkladne preverí, príp. upraví 
register obhospodarovateľov a evidenciu v LGIS-e tak, aby zodpovedali aktuálnemu 
právnemu stavu obhospodarovania lesov a evidencii pozemkových spoločenstiev podľa 
zákona č. 110/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z.z. o pozemkových 
spoločenstvách (napr. zápis vzniku spoločenstva, dopinenie zápisov „v likvidácii"). 

7. Vyhotovovateľ  zapracuje do návrhu PSL stav tohto registra k 1.1.2019. Kód 
obhospodarovateľa v plochovej taburke (PT) bude zodpovedat' kódu obhospodarovatel'a 
v registri obhospodarovateľov. 

Podl'a § 2 písm. p/ zákona o lesoch, obhospodarovatel'om lesa je právnická osoba alebo fyzická osoba, 
ktorá hospodári na lesných pozemkoch. 

Podl'a § 4 ods. 1 zákona o lesoch, orgán štátnej správy lesného hospodárstva na účely zistenia 
aktuálneho stavu o účastníkoch konaní podľa tohto zákona vedie evidenciu lesných pozemkov podl'a 
obhospodarovateľov lesov a odborných lesných hospodárov. 

Podl'a § 4 ods. 3 zákona o lesoch, obhospodarovatel' lesa je povinný orgánu štátnej správy lesného 
hospodárstva predložif doklady, preukazujúce oprávnenie hospodárif v lese, s identifikáciou 

-3- 
Protokol LC Pezinok PSL 2019 



dotknutých lesných pozemkov podl'a stavu katastra nelmuterností a jednotiek priestorového rozdelenia 
(dielce) do 15 dní od vzniku oprávnenia hospodáriť  v lese alebo od vzniku zmien v rozsahu 
oprávnenia hospodáriť  v lese. 

8. Zmeny vyplývajúce z hospodárenia za obdohe od skončenia terénnych prác do konca 
posledného roka platnosti PSL v zmysle § 35 ods. 6 písm. b/ vyhlášky o HÚL predloží 
obhospodarovateľ  lesa prostredníctvom OLH do 15.1.2019. 

9. Dôvody zmeny v celkovej výmere lesných pozemkov v LC oproti rozhodnutiu o určení LC 
budú uvedené v rozhodnutí OU-BA-00P4 o schválení PSL. Zmena v celkovej výmere 
lesných pozemkov oproti rozhodnutiu o určení LC, vyplývajúca zo stavu KN k 1.1.2019, bude 
riešená pri schvaľovaní PSL na základe vyhotovovateľom predloženého návrhu PSL 
a zdôvodnenia tejto zmeny. 

10. V prípade potreby poskytnú dotknuté subjekty vyhotovovateľovi PSL podklady 
k upresneniu obvodu obhospodarovania lesných pozemkov. Jedná sa hlavne o prehľad 
obhospodarovaných lesných pozemkov v ich vlastníctve, správe alebo prenájme. 

11. V termíne do 15.9.2018 Lesy SR š.p. poskytnú vyhotovovateľovi PSL prehľad pozemkov 
odovzdaných v priebehu platnosti LHP iným subjektom uzavretím ,Dohody o odovzdaní 
pozemkov do užívania" podra zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníctva k pôde a inému 

poľnohospodárskemu majetku v z.n.p. 

Podl'a § 1 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnutel'ností a o zápise vlastníckych a iných práv k 
nehnuternostiam v z.n.p. (katastrálny zákon), súčasťcu katastra sú okrem iného aj údaje o právach k 
nehnuternostiam a to aj o nájomných právach k pozemkom, avšak ak nájomné práva trvajú alebo majú 
trvať  najmenej päť  rokov. 

12. V prípadoch, ked' bola resp. bude v priebehu platnosti PSL vydaná časť  dielca do užívania 
inému subjektu uzavretím „Dohody o odovzdaní pozemkov do užívania" podľa zákona 
č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníctva k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v z.n.p., 
budú vytvorené nové JPRL podľa hranice užívacích práv. Toto bude vykonané len vtedy, ak 
budú vyhotovovateľovi dodané príslušné grafické a písomné podklady a hranica užívania 
bude v teréne zreteľne vyznačená. 

13. V dielcoch s dvomi a viacerými obhospodarovateľmi lesa, obhospodarovatelia lesa 
zreteľne vyznačia hranice obhospodarovania lesa do 15.9.2018. V tomto prípade je možné 
vytvárat' nové JPRL, ak to bude možné z hľadiska racionálneho výkonu prác hospodárskej 
úpravy lesov a racionálneho obhospodarovania lesa (§ 39 ods. 6 zákona o lesoch). 

14. V prípadoch, ak nebudú hranice obhospodarc vania lesa jednotlivých obhospodarovateľov 
v teréne vytýčené a trvalo stabilizované do 15.9.2018, budú v PSL príslušné dielce zariadené 
ako dielce s dvomi, prípadne viac obhospodarovateľmi lesa. Uvedené platí aj v prípadoch 
vydania užívania časti dielcov v minulosti. 

15. Návrhy na vytvorenie nových dielcov na základe obhospodarovania je potrebné dodat' 
vyhotovovateľovi a príslušnému OÚ — PLO do 1:5.9.2018. 

16. Zoznam dielcov s dvomi a viac obhospodarovateľmi bude vyhotovený po vykonaní 
vonkajších prác a bude uvedený v prílohách všeo becnej časti PSL. 

17. V prípade, kde po ukončení pozemkových úprav zanikli nájomné vzt'ahy k pôvodným 
nehnuteľnostiam a vlastníci lesov neprejavili záujem na nich hospodárit', resp. lesné pozemky 
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prenajat' inému subjektu evidovanému v registri obhospodarovateľov, vedenom podra § 4 
ods. 1 zákona o lesoch, vyhotovovateľ  PSL v plochovej tabuľke uvedie obhospodarovateľa 
lesa ako „ostatní", s uvedením názvu príslušného katastrálneho územia. Obdobne bude 
vyhotovovateľ  postupovat' pri lesných pozemkoch v prípade, že v LGIS-e nie je evidovaný 
žiadny obhospodarovateľ. 

18. Lesy SR š.p. poskytnú vyhotovovateľovi PSL zoznam lesných pozemkov, ktoré 
obhospodarujú v k. ú., v ktorých boli vykonané pozemkové úpravy. 

19. Prípady pozemkov evidovaných v registri „C" katastra nehnutel'ností ako lesný pozemok, 
ktoré sú v skutočnosti využívané na iné účely, budú pri vyhotovení PSL riešené v súlade 
s Pracovnými postupmi HÚL č. A/2008/1611 odsúhlasenými MPRV SR pod č. 455/2009-710 
dňa 9.1.2009. 

20. Nezrovnalosti v podkladoch KN (napr. nesúlad grafických a číselných podkladov KN) 
bude riešit' vyhotovovateľ  prostredníctvom NLC. 

21. Obhospodarovateľ  lesa a správca neodkladne nahlási každú zmenu v obhospodarovaní, 
vlastníckych vzt'ahoch, zmenu hospodára, ako i zmeny v stave KN okrem OÚ-PLO 
v priebehu vyhotovenia PSL aj vyhotovovateľovi. 

22. Údržbu hranice dielca zabezpečuje obhospodarovateľ  lesa, pri nejednoznačnej hranici 
v spolupráci s vyhotovovateľom. 

Podl'a § 39 ods. 7 zákona o lesoch, hranica dielca sa v teréne vyznačuje farebným označením podfa 
kategórie lesa. 

Podl'a § 39 ods. 7 písm. a/ zákona o lesoch, ak dôjde k zmene hranice dielca alebo kategórie lesa, 
označenie hranice dielca zabezpečí pri vyhotovení PSL vyhotovovatel'. 

Podl'a § 27 ods. 7 vyhlášky o HÚL, hranica dielca sa v teréne vyznačuje v hospodárskych lesoch, v 
lesoch osobitného určenia bielou farbou a v ochranných lesoch červenou farbou. Označenie sa 
vykonáva na kmeiloch stromu z oboch strán vo výške 130 cm nad zemou pásom so šírkou 5 cm a 
dĺžkou 20 cm priebežne hranicou dielca tak, aby táto hranica bola>v teréne zretel'ná. 

23. Podl'a § 48 ods. 2 písm. a/ zákona o lesoch, hospodár je povinný pripravovat' podklady a 
spolupracovat' pri vyhotovovaní a schvaľovaní PSL. 

24. Príslušné OÚ - PLO poskytnú vyhotovovateľovi informácie o prípadných rozhodnutiach 
týkajúcich sa lesných pozemkov priebežne počas vyhotovenia PSL. 

25. Hospodárske opatrenia pre obdobie od skončenia platnosti PSL do schválenia návrhu PSL 
dohodne obhospodarovatel' lesov prostredníctvom hospodára s vyhotovovateľom. Hospodár 
predloží vyhotovovateľovi zoznam dielcov s návrhom hospodárskych opatrení (vrátane 
stupňa územnej ochrany) s dostatočným predstihom tak, aby vyhotovovateľ  mohol spiniť  
termín uvedený v bode 30. tohto protokolu (30.11.2018), prípadne iný skorší termín po 
dohode s hospodárom. 

26. Nové dielce, číslovanie a zmeny v hraniciach budú uskutočnené len v prípade zmeny 
kategórie lesa, postupu obnovy v dielci, prírastku z KN, vlastníckych vzfahov, 
obhospodarovania a zohľadnenia požiadaviek lesa. Označenie porastových skupín bude 
zodpovedat' postupnosti ich veku smerom od najstaršej porastovej skupiny k vekovo 
najmladšej porastovej skupine. V JPRL bez predpisu obnovnej ťažby, z dôvodu poškodenia 
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porastov kalamitou, resp. živelnými pohromami, kde je predpoklad d'alšieho posunu 
porastovej steny, sa môžu vytvárať  porastové sku piny. 

27. Vyhotovovateľ  zabezpečí, aby nebolo duplicitné číslovanie JPRL v rámci LC. 

28. Obhospodarovateľ  lesa predloží prostredníctvom hospodára vyhotovovateľovi v termíne 
do 15.10.2018 prehľad funkčných plôch (lesné sklady, pozemky so špecifickým zameraním 
a iné) spolu s návrhom na ich využítie v období p latnosti PSL. 

29. U obhospodarovateľov lesa s výmerou lesných pozemkov nad 50 ha vyhotovovateľ  PSL 
osobitne prerokuje s príslušným obhospodarovateľom lesa prostredníctvom jeho OLH 
bilanciu holín, úlohy prvého zalesnenia, rozsah opakovaného zalesnenia a novovzniknutých 
etáží v termíne do 15.2.2019. Z prerokovaní budú vyhotovené záznamy, tieto budú uložené 
u vyhotovovateľa PSL. U obhospodarovateľov lesa s výmerou lesných pozemkov do 50 ha 
bude s ohľadom na nižší počet porastov bilancia holín, rozsah zalesňovania a etáží súčasťou 
prerokovaní návrhov PSL. 

30. Vyhotovovateľ  predloží na OU-BA-00P4 do 30.11.2018 zoznam dielcov s návrhom 
hospodárskych opatrení na obdobie od skončenia platnosti PSL do schválenia návrhu PSL — 
podra obhospodarovateľa lesa. Súčasťou návrhu hospodárskych opatrení bude informácia 
o OLH a vlastníkovi lesa (meno a adresa) a informácia o tom, či je porast súčast'ou 
ochranného pásma vodárenského zdroja. 

31. Zisťovanie porastových zásob sa vykoná podľa § 33 ods. 3 vyhlášky o HÚL. 
V rovnovekých porastoch, s rovnomerným zakmenením, v ktorých bola v minulom desaťročí 
zistená zásoba premierkovaním napino, a tieto neboli obnovované, alebo boli obnovované 
v pravidelných tvaroch, je možné použiť  metódu aktualizácie zásob,_ 

32. Podľa § 33 ods. 4 vyhlášky, ak sa nedosiahne presnosť  a spoľahlivost' zisťovania zásob 
v lesnom poraste podľa § 33 ods. 3 vyhlášky, možno v nepriechodných porastoch (hustý 
podrast krovín a drevín, voda a pod.) použiť  iný spôsob zisťovania zásob rubných porastov 
(rastové tabuľky nediferencované na zásobové úrovne, odvodenie od predchádzajúcich 
t'ažbových výsledkov). 

33. Pri hrúbkovo homogénnych zvyškoch porastov je možné použiť  vzorníkovú metódu 
stredného kmeria. 

34. V rubných porastoch s porastotvorným zastúpením drevín Jelša lepkavá, Breza 
bradavičnatá, Javor poľný v kategórii hospodárskych lesov tvaru vysokého, v ktorých sa 
nebude plánovat' dokončenie obnovy, je možné zisťovať  zásobu rubných porastov pomocou 
rastových tabuliek nediferencovaných na zásobové úrovne. 

35. Najmä v porastoch, kde bude plánovaná obnovná ťažba v prvom roku platnosti PSL môže 
byt' na zisťovanie zásob použitá metóda kombinácie priemerkovania na obnovných prvkoch a 
výberového merania na ostatnej ploche. 

36. Ak bude plánovaná obnovná t'ažba v objeme do 20 % zásoby v porastoch pred 
dosiahnutím veku začatia obnovy alebo v trval o viacetážových porastoch, môže v týchto 
prípadoch vyhotovovateľ  zisťovat' zásobu pomocou rastových tabuliek nediferencovaných na 
zásobové úrovne. Vo všetkých porastoch s tretírn, prípadne štvrtým stupňom ohrozenia môže 
vyhotovovateľ  PSL zisťovať  zásobu pomocou rastových tabuliek nediferencovaných na 
zásobové úrovne. 
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37. Vyhotovovateľ  uvedie vo všeobecnej časti PSL zoznam dielcov s odlišným (od vyhlášky) 
spôsobom zisťovania zásob. 

38. Vyhotovovateľ  môže v odôvodnených jednotlivých prípadoch pri vyhotovovaní PSL 
znížiť  rubnú dobu (v porastoch presvetlených s vitálnym a dostatočným prirodzeným 
zmladením), plánovat' obnovnú t'ažbu v častiach predrubných porastov, kde tieto časti 
dosiahli rubnú zrelosť  a nie je racionálne ich zarad'ovat' ako samostatné JPRL, upravit' 
obnovné drevinové zloženie v porastoch s prirodzeným zmladením ako aj v porastoch, kde 
s ohľadom na vývoj, stav a výmeru porastu nie je racionálne a ekonomické dodržat' obnovné 
drevinové zloženie uvedené v modeloch hospodárenia, neplánovat' po dohode 
s obhospodarovateľom lesa obnovnú ťažbu v rubných porastoch. 

39. S ohľadom na existenciu elektrovodov a produktovodov na lesných pozemkoch LC, 
obhospodarovateľ  lesa vo vlastnom záujme vyžiada od ich prevádzkovatel'ov — správcov 
energetických sietí a produktovodov doklady preukazujúce oprávnenosť  ich zriadenia, ktoré 
následne predložia prostredníctvom hospodára vyhotovovateľovi v termíne do 31.10.2018, 
ktorý ich pri opise porastov zohľadní. V prípade nepredloženia uvedených podkladov 
vyhotovovateľ  pri opise porastov zohradní ochranné pásma predmetných líniových stavieb 
podľa existujúceho stavu v teréne. 

40. Prehľad JPRL v LC zaradených do objektov PRO SILVA a súvisiacich požiadaviek sa 
nachádza v bode 4.5 správy. Pri zarad'ovaní porastov do návrhu na obhospodarovanie ako 
trvalo viac etážové porasty (TVEP) so spôsobom obhospodarovania „t", bude dodržaný 
postup a kritéria pre výber JPRL v zmysle usmernenia č. 1/2014 NLC-ÚHÚL Zvolen - 
„pracovný postup na vytváranie a návrh hospodárskych opatrení TVEP v PSL" 
v aktualizovanom znení v zmysle časti C) usmernenia č. 1/2015 NLC—ÚHÚL Zvolen. 
Ostatným JPRL nachádzajúcim sa v objektoch PRO SILVA nespĺúajúcim kritéria na 
zaradenie do TVEP bude priradený bežný model hospodárenia (bez spôsobu 
obhospodarovania „t"). Skutočnosť, že sú súčasťou obj ektu PRO SILVA bude vyznačená 
v súlade s platnými pracovnými postupmi HÚL v opisnej časti PSL v skupine kódov „F". 

41. Podklady na zapracovanie zdrojov lesného reprodukčného materiálu (LRM) do PSL 
poskytnú OLH v rámci svojich kompetencií a povinností, vyhotovovateľovi najneskôr do 
30.9.2018. Ak údaje nebudú poskytnuté, vyhotovovateľ  nezapracuje zdroje LRM do PSL a 
bude sa postupovat' v zmysle § 8 ods.6 zákona NR SR č. 138/2010 Z.z. o LRM. Definitívne 
zapracovanie semenných zdrojov, na základe dodaných podkladov, zabezpečí vyhotovovateľ  
v spolupráci s NLC vo Zvolene. 

42. Vyhotovateľ  zapracuje do PSL všetky oprávnené požiadavky a pripomienky dotknutých 
orgánov štátnej správy, fyzických a právnických osôb, v zmysle platnej legislatívy a platných 
pracovných postupov HÚL. 

43. V porastoch, ktoré sa nachádzajú v inundačnom území, resp. ochrannom pásme korýt 
vodných tokov, ramien a hrádzí vyhotovovateľ  zohľadní požiadavky správcu vodného toku 
tak, aby neboli porušené ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona 
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z.n.p. 

44. V porastoch, kde sa nachádzajú ochranné pásma vodárenského zdroja vyhotovovateľ  
zohľadní vyjadrenia príslušného orgánu štátnej vodnej správy a požiadavky BVS a.s., ktoré 
vyplývajú z platných rozhodnutí o vyhlásení ochranných pasiem vodárenského zdroja. 
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45. V JPRL, ktoré sa súčast'ou chránených území ochrany prírody a ich ochranných pásiem, 
ktoré sú uvedené v správe, vyhotovovateľ  PSL prerokuje plán hospodárskych opatrení so 
Štátnou ochranou prírody SR (ŠOP SR) - príslušneu správou CHKO. 

46. Obhospodarovatelia prerokujú so ŠOP SR - právnosť  zaradenia jednotlivých JPRL a 

parciel podľa príl. č. 1 a č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 216/2005 Z.z., ktorou sa vyhlasuje CHVÚ 
Malé Karpaty. 

47. Súčinnost' pri vypracovávaní návrhu PSL pre LC v obvode pôsobnosti Správy CHKO 
Malé Karpaty bude zabezpečovat' Ing. Michal Martinák, PhD. (tel.: 0903 298 292, e-mail: 

michal.martinak@sopsr.sk).  

48. Vyhotovovateľovi PSL budú zo strany správy CHKO poskytnuté digitálne vrstvy 
chránených území v pôsobnosti CHKO Malé Karpaty. 

49. ŠOP SR predloží do 30.9.2018 vyhotovova teľovi PSL, po prerokovaní so správcom, 
obhospodarovateľom, resp. vlastníkom lesa, zoznam porastov s návrhom hospodárskych 
opatrení, kde došlo medzi vyššie uvedenými subjektmi k dohode o opatreniach nad rámec 
modelov hospodárenia. V porastoch, kde k takejto dohode nedošlo, bude vyhotovovateľ  PSL 
plánovat' hospodárske opatrenia v súlade s modelmi hospodárenia pre LC. 

50. Súčasti PSL pre LC budú vyhotovené v rozsahu určenom podľa „Štandardu rozdeľovnika 

súčastí PSL vyhotovovaných od roku 2016" vydanom MPSR pod č. 3282/2015-720, ktorý 
tvorí prílohu Čiastkovej zmluvy (ČZ) o dielo č. :31/NLC/2018-VO, uzatvorenej medzi NLC 
vo Zvolene, ako objednávateľom a zhotoviteľmi EuroForest s.r.o. a LH Projekt-SK s.r.o., ako 
aj prílohu správy. Súčasti PSL definuje tiež Rámcová dohoda č. 237/NLC/2016-VO 
uzatvorená medzi NLC vo Zvolene, ako verejnýrn obstarávateľom a vyhotovovateľmi PSL - 
EuroForest s.r.o. a LH Projekt-SK s.r.o., účinna od 29.1.2016 a zverejnená v centrálnom 
registri zmlúv. 

51. V zmysle § 40 ods. 2 zákona o lesoch budú PSL ako konečné dielo obsahovat' súčasti: 
všeobecná časť, opis porastov, program staros Ilivosti hospodárskych opatrení, plochová 
tabuľka, prehľadové tabuľky, obrysová a porastová mapa. V súlade s § 40 ods. 3 zákona o 
lesoch, budú PSL obsahovat' aj d'alšie náležitosti. Jedná sa o evidenčnú časť  programu 
starostlivosti, prieskum a plán lesnej dopravnej siete, ekonomický prieskum vrátane 
vyčíslenia dopadov osobitného režimu hospodárer ia a ocenenie lesného majetku. 

52. Objednávateľ  a zhotoviteľ  sa dohodli na Harmonograme preberania prác častí II. etapy 
vyhotovenia PSL. Harmonogram je pre objednávateľa a zhotoviteľa odo dňa podpisu ČZ 
záväzný. 

IV. Určenie termínu predloženia PSL 

OU-BA-00P4 v súlade s § 41 ods. 9 zákena o lesoch určuje pre vyhotovovateľa PSL 
termín predloženia návrhu PSL pre LC do 15.12.2018. 

Predbežné údaje z tabuľky plochovej a opisu porastov budú na OU-BA-00P4 a na 
základe vyžiadania tiež dotknutým obhospodarovateľom lesa poskytnuté najneskôr 
do 31.3.2019. 
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Zapísal: Ing. Dušan Seifert 

Schválila: 	 ĹL" 
Ing. arch. Iveta Rakov Í, v dúca od ru 

V súlade s ČZ o dielo číslo: 81/NLC/2018-VO, úpiné elaboráty PSL vyhotovovateľ  
predloží OU-BA-00P4 na schválenie najneskôr do 11 mesiacov od začatia konania 
o vyhotovení PSL, t.j. do 7.7.2019. 

Tieto elaboráty budú obsahovať  aj aktuálny prehl'ad nových funkčných plôch 
s charakteristikou doteraj šieho využitia. 

Vyhotovovateľ  PSL na základe návrhu ochranných lesov, uvedeného v elaboráte 
komplexného zisťovania stavu lesa, po preverení a spresnení ich hraníc v teréne, predloží na 
OU-BA-00P4 žiadosť  o vyhlásenie ochranných lesov v termíne s predložením návrhov PSL. 
Žiadosti je potrebné vypracovať  v zmysle ustanovení vyhlášky o HÚL. 

Vyhotovovateľ  PSL podl'a článku 4 bodu 5 ČZ o dielo protokolárne odovzdá 
príslušnému OŠS LH predmet ČZ do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia 
o schválení PSL. 

V. Záver 

Spinenie pokynov tohto protokolu, vrátane úloh a zásad uvedených v správach, ako aj 
v elaborátoch je pre vyhotovovateľa PSL, vlastníka lesa, správcu resp. obhospodarovateľa 
lesa a príslušného OLH v zmysle zákona o lesoch záväzné. 

OU-BA-00P4 v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v z.n.p. a v zmysle § 41 ods. 10 zákona o lesoch upovedomuje účastníkov konania, že driorn 
vyhotovenia protokolu podľa § 41 ods. 9 zákona o lesoch sa začalo konanie o vyhotovení 
PSL. 

Protokol z prerokovania správy spolu s prílohami bude súčast'ou všeobecnej časti PSL. 
Doručuje sa všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktorých práva môžu byť  vyhotovením 
PSL v LC dotknuté a dotknutým orgánom štátnej správy. Bude doručený formou verejnej 
vyhlášky, čím sa doručí aj účastníkom konania, ktorí nie sú OU-BA-00P4 známi, podľa § 67 
ods. 2 zákona o lesoch a podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku so žiadosťou o vyvesenie na 
úradnej tabuli po dobu 15 dní. Posledný deň  tejto lehoty je dňom doručenia. 

Protokol vyhotovený dňa 7.8.2018 

Prílohy (súčast' spisovej dokumentácie): 
1. Prezenčná listina 
2. Vyjadrenia, pripomienky a požiadavky (podl'a bodu I.) 
3. Správa o doterajšom hospodárení a určení zásad na vyhotovenie PSL pre LC 
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