
OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA 
ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV 

Referát lesného hospodárstva 
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

Číslo: OU-BA-00P4-2019/008138 	 Bratislava 23.8.2019 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
k správnemu konaniu vo veci vyhotovenia 

programu starostlivosti o lesy 
pre lesný celok Mestské lesy Pezinok 

na obdobie rokov 2019 - 2028 

Okresný úrad Bratislava, Odbor opravných prostriedkov, Referát lesného hospodárstva 
(OU-BA-00P4), 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 zinene a dopinení niektorých zákonov v z.n.p., v spojení s § 56 ods. 1 pism. b) a § 59 
písm. i) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení nčinnom do 30.6.2019 (d'alej len „zákon 
o lesoch"), podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v z.n.p. (d'alej len 
„správny poriadok") 

dáva áčastnikom správneho konania a záčastneným osobám možnosť, aby sa pred 
vydaním rozhodnutia o sekválení programu starostlivosti o lesy (d'alej len „PSL") pre 

lesný celok Mestské lesy Pezinok 
na obdobie rokov 2019 — 2028 

mohli oboznámit' s podkladmí k rozhodnutiu a vyjadríť  sa k nim, prípadne navrhli jeho 
dopinenie a za tým účelom zároveň  podľa § 23 správneho poriadku dáva možnost' nazriet' do 
spisu — oboznámiť  sa s návrhom PSL. 

Vyhotovovateľ  PSL — LH Projekt-SK s.r.o., 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany 
predložil návrh PSL v elektronickej forme prostrecIníctvom dátového portálu L-GIS. Po 
vykonaných kontrolách chýb, ich opravách a preverení správnosti údajov Národným 
lesníckym centrom vo Zvolene, tento dňa 21.8.2019 na OU-BA-00P4 elektronickou formou 
oznámil pripravenosť  návrhu PSL k schvaľovaciemu procesu podľa zákona o lesoch. 
Súčasťou je tíež návrh na vyhlásenie kategórie ochranných lesov. Návrh PSL sa nachádza na 
dátovom úložisku L-GIS. Zároveň  OU-BA-00P4 zverejňuje uvedené dokumenty na svojej 
elektronickej úradnej tabuli. 

Táto verejná vyhláška je zverejnená tiež na úradnej tabuli mestského úradu, v ktorého 
katastrálnom území sa lesné pozemky LC ML Pezinok nachádzajú a na úradnej tabuli 
príslušných OU - PLO s cieľom informovať  všetkých účastrulov konania a zúčastnené osoby. 
Z dôvodu rozsahu dokumentácie, táto nie je doručovaná v tlačenej forme. 
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Pripomienky k zverejneným dokumentom, ktoré sa týkajú účastníka správneho 
konania alebo zúčastnenej osoby, je možné zaslať  na tunajší odbor do 10 dní odo dit'a ich 
zverejnenia. 

Podľa § 4 ods. 3 zákona o lesoch, obhospodarovateľ  lesa je povinný orgánu štátnej 
správy lesného hospodárstva (miestne príslušnému OÚ - PLO) predložiť  doklady, 
preukazujúce oprávnenie hospodáriť  v lese, s identifikáciou dotknutých lesných pozemkov 
podľa stavu katastra nehnutel'ností a JPRL (§ 39 ods. 1 zákona o lesoch) do 15 dní od vzniku 
oprávnenia hospodáriť  v lese alebo od vzniku zmien v rozsahu oprávnenia hospodáriť  v lese. 

Podľa § 4 ods. 1 zákona o lesoch, orgán štátnej správy lesného hospodárstva (01'1 - 
PLO) na účely zistenia aktuálneho stavu o účastníkoch konaní podľa tohto zákona vedie 
evídenciu lesných pozemkov podl'a obhospodarovateľov lesov a odborných lesných 
hospodárov podľa § 47 ods. 1 zákona o lesoch (d'alej len „hospodár"). 

Podľa § 36 ods. 1 zákona o lesoch, obhospodarovateľ  lesa má povinnosť  zabezpečiť  
v lesoch odborné hospodärenie podľa PSL alebo podľa výptsu z neho prostredníctvom 
hospodára. 

Podľa § 2 písm. h) zákona o lesoch, na účely zákona sa rozutnie hospodárením v 
lesoch odborná činnosť  zameraná na pestovanie lesa, ochranu lesa a ostatné činnosti potrebné 
na zabezpečenie funkcií lesov. Podľa § 2 písm. q) zákona o lesoch, obhospodarovateľom lesa 
sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá hospodári na lesných pozemkoch. 

Podľa § 40 ods. 1 zákona o lesoch, PSL je nástrojom štátu na zabezpečenie trvalo 
udrž'ateľného hospodárenia v lesoch; nie je nástrojom na usporiadanie vlastníctva k 
pozemkom ani určenie obhospodarovateľov lesa. 

Podľa § 9 písm. g) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nelmuteľností a o zápise 
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v z.n.p. a podľa Prílohy č. 1 a 2 vyhlášky Úradu 
geodézie, kartografie a katastra SR č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon, 
sú predmetom vyhotovenia PSL pozemky vedené v súbore popisných informácií 
katastrálneho operátu, v registri C KN ako druh pozemku „lesný pozemok kód 10". 

PSL vyhotovuje vyhotovovateľ  na obdobie spravidla desat' rokov a vzniká na základe 
hospodárskej úpravy lesov, pričom podľa § 38 ods. 1 zákona o lesoch, hospodárska úprava 
lesov je činnosť  zameraná najmä na zisťovanie stavu a vývoja lesov, sledovanie, hodnotenie, 
určovanie cieľov a plánovanie hospodárenia v lesoch tak, aby sa pri zosúladení záujmov 
vlastníkov, obhospodarovateľov lesov a verejného záujmu smerovalo k napineniu cieľov 
trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch pri rešpektovaní práv a povinností vlastníkov a 
správcov. 

Opis dielcov obsahuje údaje charakterizujúce ich stav zístený pri komplexnom 
zisťovaní stavu lesa, rámcovom plánovaní a podrobnom zisťovaní stavu lesa. 

Plán hospodárskych opatrení obsahuje úlohy určené vyhotovovateľom pri podrobnom 
plánovaní. 

Porastová mapa obsahuje označenie JPRL podľa vekových tried, etáží a ich 
zakmenenia, kategórií lesov a d'alšich skutočností súvisiacich s rozdelením, stavom a 
funkčným zameraním lesov. 
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Podľa čI. IV bod 76. (§ 68d ods. 5) zákona č. 158/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a ínému poľnohospodárskemu 
majetku v znení neskorších predpísov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, konania 
podľa zákona o lesoch, začaté a právoplatne neskončené do 30. júna 2019 sa dokončia podľa 
zákona účinného do 30. júna 2019. 

Podľa § 41 ods. 10 zákona o lesoch, sprävne konanie o vyhotovení PSL pre LC ML 
Pezinok na obdobie rokov 2019 — 2028 začalo dňom vyhotovenia protokolu podľa § 41 ods. 9 
zákona o lesoch (d'alej len „protokol"). Protokol bol OU-BA-00P4 vyhotovený dňa 
27.8.2018. 

Podl'a § 41 ods. 9 zákona o lesoch, termín predloženia návrhu PSL orgánu štátnej 
správy lesného hospodárstva je najneskôr do 15. decembra posledného roku platnosti 
programu starostlivosti. 

V zmysle ČZ o dielo č. 8 1/NLC/2018-VO, ako aj v zmysle uvedeného Protokolu, 
úpiné elaboráty návrhov PSL vyhotovovateľ  predloží OU-BA-00P4 na schválenie najneskôr 
do 11 mesiacov od začatía konania o vyhotovení PSL. 

Na základe vyššie uvedených skutočností, ked'že do uvedených termínov neboli 
správnemu orgánu poskytnuté relevantné podklady a súčasti návrhu PSL k schvaľovaciemu 
konaniu, OU-BA-00P4 ako príslušný správny orgán oprávnený rozhodnút' v predmetnej 
veci, rozhodnutím zo ďňa 6.3.2019 prerušil konanie podľa ust. § 29 ods. 1 správneho poriadku 
do času, kedy pominú prekážky, pre ktoré sa konanie prerušílo. 

Podľa § 41 ods. 13 zákona o lesoch, návrh PSL schváli orgán štátnej správy lesného 
hospodárstva rozhodnutím, po záväznom vyjarlrení dotknutých orgánov štátnej správy, 
ktorým kontrolujú spinenie pripomienok a požiadaviek uplatnených podľa § 41 ods. 8 zákona 
o lesoch. Ak predložený návrh PSL obsahuje nedostatky, ktoré zabraňujú jeho schváleniu, 
vráti ho vyhotovovateľovi a určí požiadavky alebo podmienky, po spinení ktorých možno 
PSL predložiť  na jeho schválenie. lIčastníkom konania a zúčastneným osobám sa doručuje 
len oznámenie o schválení PSL. Odvolanie proti rozhodnutiu o schválení PSL nemá odkladný 
účinok a účastník konania sa môže odvolať  len v tej časti, ktorá sa ho týka. 

Po oboznámení účastníkov konania a zúčastnených osôb s podkladmi k rozhodnutiu, 
OU-BA-00P4 posúdi predložené pripomienky a zabezpečí, aby tie, ktoré sú opodstatnené 
boli vyhotovovateľom zapracované. Návrh PSL zároveň  predloží na záväzné vyjadrenie 
dotknutým orgánom štátnej správy a po prijatí kladného vyjadrenia ukončí správne konanie 
o vyhotovení PSL pre LC ML Pezinok pre obdobie rokov 2019 — 2028 vydaním rozhodnutia. 

Táto verejná vyhláška sa doručuje všetkým účastníkom správneho konania 
(vlastníkom lesných pozemkov, obhospodarovateľom lesov, správcom lesov) a zúčastneným 
osobám podľa § 67 ods. 2 zákona o lesoch a podľa § 26 ods. 2 zákona správneho poriadku so 
žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli po dobu 15 dní od jej doručenia. Posledný deň  tejto 
lehoty je dňom doručenia. 



Po ukončení vývesnej lehoty žiadame subiekty uvedené nižšie o vrátenie tohto 
oznámenia na tunaiší úrad s yyznačením doby vyvesenia a zvesenia:  

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

2. OÚ Pezinok PLO, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok 

Vyvesené clňa • 	OPs 	pĺ,o f 9 	 Zvesené dňa • 	  

Pečiatka, po pis 	 Pečiatka, podpis 

MESTO PEZINOK 
klestský 
Rodničné nápi. 7 

90214 PEZINOK 
- 5/12 - 

Na vedornie: 

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. Ing. Marián Horváth - OLH, Les. správa Pezinok, Malacká cesta 6052/61b, 902 01 Pezinok 

4. OÚ Bratislava, OSŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

5. ŠOP SR, Správa CHKO M. Karpaty, Štúrova 115, 900 01 Modra 

6. SEPS a. s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 

7. SPP — distribúcia a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 

8. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 

9. ZSE a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

10. NLC vo Zvolene, Sokolská 2, 960 52 Zvolen 

11. LH Projekt—SK s.r.o. 

12. L-GIS 
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