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ODBOR OPRAVNÝCH JP>ROSTRILIEID>KOV 
Referalít [esunéllno hospodárstva 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

Číslo: OU-BA-OOP4- 2020/007242 Bratislava 21.8.2020 

Okresný úrad Bratislava, Odbor opravných prostriedkov, Referát lesného 
hospodárstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, ako orgán štátnej správy lesného 
hospodárstva, v súlade s ustanovením § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch 
v znení účinnom do 30.6.2019 (ďalej len „zákon o lesoch"), príslušný na konanie podľa 
ustanovenia § 59 písm. c) ai) zákona o lesoch, vydáva podľa ustanovenia § 46 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) toto 
rozhodnutie: 

Jl. Okresný úrad Bratislava, Odbor opravných prostriedkov, Referát lesného 
hospodárstva v zmysle ustanovenia § 41 ods. 13 v spojitosti s ustanovením § 59 písm. i) 
zákona o lesoch 

program starostlivosti o lesy 

vyhotovený spoločnosťou LH Projekt- SK, s.r.o., 8. mája 4387/15, Piešťany pre lesný 
celok Pezinok v lesnom hospodárskom celku Modra. a v lesnom hospodárskom celku Pezinok 
na obdobie rokov 2019 - 2028 na celkovej výmere 4.056,6109 ha lesných pozemkov 
s celkovým objemom ťažby dreva ll.65.11.35 m31 v nasledovnom členení: 

Výmera 

Vlastnícky celok 
lesných Výška ťažby 

pozemkov (m3) 
(ha) 

LESYSRš.p. 3.880,8345 158.708 

ULS Obce Chorvátsky 
55,2512 2.737 

Grob . 
ULS Pezinok - Cajla 61,2485 1.500 

ULS Slovenský Grob 59,2767 2.190 

Spolu 4.056,6109 165.135 

Lesy vo vlastníctve jedného alebo viacerých vlastm1mv, obhospodarované tým istým 
obhospodarovateľom lesa, tvoria v súlade s ustanovením § 39 ocÍs. 4 zákona o lesoch 
vlastnícky celok. Názvy vlastníckych celkov sú uvedené podľa prehľadu l.c všeobecnej časti 
programu starostlivosti o lesy, kde je z.ároveň uvedený prehľad názvov obhospodarovateľov 
a odborných lesných hospodárov v lesnom celku. 

Z celkového objemu ťažby, obnovná ťažba v ochranných lesoch a v lesoch osobitného 
určenia bola určená podľa stavu a potrieb jednotlivých porastov s prihliadnutím na funkcie, 
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ktoré tieto lesy plnia. V ochranných lesoch je naplánovaná maximálne do výškj 720 m
3

. 

V lesoch osobitného určenia nie je plánovaná. Výchovná ťažba celkom je 46.677 m . 

Celkový objem dreva predpísaný na ťažbu programom starostlivosti o lesy pre lesný 
celok nemožno ťažbou prekročiť. Obhospodarovatelia nemôžu ťažbou prekročiť celkový 
objem dreva predpísaný na ťažbu vo vlastníckom celku alebo poraste. 

Presná špecifikácia lesných pozemkov a: ednotiek priestorového rozdelenia lesa 
tvoriacich súčasť lesného celku tvorí súčasť programu starostlivosti o lesy, pričom je súčasne 
uložená aj u schvaľujúceho orgánu. Sumárne údaje úloh a lesníckych činností sú uvedené 
v tabuľke sumárnych údajov z programu starostlivo5ti o lesy za lesný celok (Al). 

2. Okresný úrad Bratislava, Odbor op avných prostriedkov, Referát lesného 
hospodárstva v súlade s ustanovením § 16 ods. 1 v spojitosti s ustanovením § 59 písm. c) 
zákona o lesoch 

vylln l asunje 

za ochranné lesy 

lesy o výmere 2941,387]. llna na dobu platnosti programu starostlivosti o lesy podľa ust. § 13 
ods. 2 písm. a) ad) zákona o lesoch. 

Bližšia špecifikácia ochranných lesov v členení podľa subkategórií a jednotiek 
priestorového rozdelenia lesa je uvedená v tabuľke prehľadu ochranných lesov (A4). 

O dl ô v o dl nn Gi Dll ň e 

Podľa ust. § 2 písm. p/ zákona o lesoch, na účely tohto zákona sa rozumie 
obhospodarovateľom lesa právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá hospodári na lesných 

·pozemkoch. 

Podľa ust. § 23 ods. 8 zákona o lesoch, celkový objem dreva predpísaný na ťažbu 
programom starostlivosti o lesy pre lesný celok m:možno ťažbou prekročiť. Ak je v lesnom 
celku viac obhospodarovateľov lesa, ani jeden z nich nemôže ťažbou prekročiť celkový objem 
dreva predpísaný na ťažbu vo vlastníckom celku alebo poraste. 

Podľa ust. § 39 ods. 4 zákona o lesoch, vlastnícky celok tvoria lesy vo vlastníctve 
jedného vlastníka alebo lesy viacerých vlastriíkov, ak v nich hospodári ten istý 
obhospodarovateľ lesa. Vytvára sa v rámci lesného celku ako priestorová jednotka na 
vyhotovenie výpisu z programu starostlivosti o lesy. Ak je vlastnícky celok totožný s lesným 
celkom, výpis z programu starostlivosti o lesy sa nevyhotovuje. Vlastnícke celky môžu 
vznikať alebo sa meniť aj počas platnosti programu. starostlivosti o lesy. 

Podľa ust. § 40 ods. 1 zákona o lesoch, program starostlivosti o lesy (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. 
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Podľa ust. § 42 ods. 1 zákona o lesoch, vyhotovovateľ PSL je právnická osoba a lebo 
' fyzická osoba, s ktorou vlastník, správca obhospodarovateľ lesa alebo verejný obstarávateľ 

uzavrel zmluvu o vyhotovení a ktorá je držiteľom živnostenského. oprávnenia na výkon tejto 
činnosti. 

Podľa ust. § 41 ods. 3 zákona o lesoch, PSL sa vyhotovuje na obdobie spravidla desať 
rokov. 

Podľa ust. § 41 ods. 6 zákona o lesoch, po uzatvorení zmluvy s vyhotovovateľom PSL 
podľa ods. 5 alebo§ 40 ods. 6 vyhotovovateľ PSL vypracuje správu o doterajšom hospodárení 
a o určení zásad na vyhotovenie PSL pre príslušný lesný celok (ďalej len "správa o 
hospodárení"), ktorú predloží príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, 
najneskôr do konca februára posledného roka platnosti PSL. 

Podľa ust. § 41 ods. 8 zákona o lesoch, orgán štátnej správy lesného hospodárstva 
bezodkladne oznámi dotknutým orgánom štátnej správy (napr. § 9 ods. 1 písm. n) zákona 
č. 543/2002 Z. z. v z.n.p., zákon č. 364/2004 Z. z. v z.n.p.), právnickým osobám a fyzickým 
osobám, ktorých práva môžu byť vyhotovením PSL dotknuté, že do správy o hospodárení 
môžu nahliadnuť a zároveň ich vy'ZVe na predloženie pripomienok k správe o hospodárení a 
požiadaviek na vypracovanie pokynov na vyhotovenie PSL v lehote do 15 dní od doručenia 
oznamu; na pripomienky a požiadavky, ktoré neboli predložené v určenej lehote, sa 
neprihliada. V ozname uvedie dátum prerokovania správy o hospodárení a predložených 
pripomienok a požiadaviek, ktoré sa uskutoční najneskôr do siedmich dní od posledného dňa 
lehoty, určenej na ich predloženie. 

Podľa ust. § 41 ods. 9 zákona o lesoch, o výsledkoch prerokovania správy o 
hospodárení a pripomienok a požiadaviek podľa odseku 8 sa vyhotoví protokol, ktorý 
obsahuje pokyny na vyhotovenie PSL a termín predloženia návrhu PSL orgánu štátnej správy 
lesného hospodárstva najneskôr do 15. decembra posledného roku platnosti PSL. 

Podľa ust. § 41 ods. 1 O zákona o lesoch, konanie o vyhotovení PSL sa začína dňom 
vyhotovenia protokolu podľa odseku 9. Na pripomienky a požiadavky podľa odseku 8 
uplatnené po vyhotovení protokolu sa neprihliada. 

Podľa ust. § 41 ods. 13 zákona o lesoch, návrh PSL schvaľuje orgán štátnej správy 
lesného hospodárstva po záväznom vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy, ktorým 
kontrolujú splnenie pripomienok a požiadaviek uplatnených podľa odseku 8, rozhodnutím, 
ktorého prílohou je PSL. Ak predložený návrh obsahuje nedostatky, ktoré zabraňujú jeho 
schváleniu, vráti ho vyhotovovateľovi PSL a určí požiadavky alebo podmienky, po splnení 
ktorých možno PSL predložiť na jeho schválenie. O schválení PSL rozhodne najneskôr do 
jedného roka od začatia konania o vyhotovení PSL; ministerstvo môže v odôvodnených 
prípadoch túto lehotu pred.Ížiť. Účastníkom konania a zúčastneným osobám sa doručuje len 
oznámenie o schválení PSL. Odvolanie proti rozhodnutiu o schválení PSL nemá odkladný 
účinok; účastník konania sa môže odvolať len v tej časti, ktorá sa ho týka. 

Podľa ust.§ 41 ods. 15 z.ák.ona 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 ust. § 41 ods. 16 zákona o lesoch, záväzné vyjadrenie podľa odseku 8 dotknuté 
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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. Záväzné vyjadrenie podľa odseku 13 
dotknuté orgány doručia príslušnému orgánu štátnej nprávy lesného hospodárstva do 30 dní od 
doručenia návrhu, ak vyjadrenie v určenej lehote nedoručia, má sa za to, že s návrhom 
programu starostlivosti súhlasia. 

Podľa ust. § 13 ods. 1 zákona o lesoch, ochranné lesy sú lesy, ktoré boli za také 
vyhlásené a ktorých funkčné zameranie vyplýva z prírodných podmienok. V týchto lesoch sa 
musí hospodáriť tak, aby plnili účel, na ktorý boli vyhlásené. 

Podľa ust. § 16 ods. 1 zákona o lesoch, ocbranné lesy vyhlasuje rozhodnutím orgán 
štátnej správy lesného hospodárstva na návrh vyhotovovateľa programu starostlivosti (§ 42) 
na dobu platnosti programu starostlivosti o lesy (§ 40). 

Podľa ust. § 16 ods. 2 zákona o lesoch, v ochranných lesoch možno schváliť osobitný 
režim hospodárenia, len ak tým nedôjde k obmedzeniu a ohrozeniu účelu, na ktorý boli 
vyhlásené. 

Podľa čl. N bod 76. (§ 68d ods. 5) zákona č. 158/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopÍňa 
zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu 
majetku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony, konania 
podľa zákona o lesoch, začaté a právoplatne neskončené do 30. júna 2019 sa dokončia podľa 
zákona účinného do 30. júna 2019. 

Lesny celok (LC) Pezinok bol určený rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, 
Odbor opravných prostriedkov, Referát lesného hospodárstva (OU-BA-OOP4) č. OU-BA
OOP4-2017/059536 zo dňa 25.7.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.8.2017. Týmto 
rozhodnutím bol určený LC Pezinok ako jednotka priestorového rozdelenia lesa (JPRL), pre 
ktorú sa vypracuje PSL na obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2028, pričom výmera LC bola na 
základe vtedy známych údajov stanovená na 4.0510,1400 ha. Na základe údajov zistených 
vyhotovovateľom počas vyhotovenia PSL bola výmera LC upresnená na výmeru uvedenú vo 
výroku tohto rozhodnutia. 

OU-BA-OOP4 vyhlásil pre LC Pezinok rozhodnutím č. OU-BA-OOP4-2017/059536 
zo dňa 15.2.2018 lesy osobitného určenia v chránených územiach a na lesných pozemkoch s 
výskytom biotopov európskeho významu alebo chránených druhov. Rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 21.3.2018. 

Lesy osobitného určenia sú lesy, ktoré boli za také vyhlásené a ktorých účelom je 
zabezpečovanie špecifických potrieb spoločnosti, právnických osôb alebo fyzických osôb, na 
ktorých zabezpečenie sa výrazne zmení spôsob hospodárenia oproti bežnému hospodáreniu. 

Na základe výsledkov verejného obstarávania zabezpečeného Národným lesníckym 
centrom vo Zvolene, v súlade s ust.§ 38 ods. 2 pis:n. d) zákona o lesoch sa vyhotovovateľom 
predmetného PSL stala spoločnosť LH Projekt-SK, s.r.o., 8. mája 4387 /15, Piešťany, IČO: 
36 615 919. 

Vyhotovovateľ PSL predložil správu o hospodárení OU-BA-OOP4 po uzatvorení 
zmluvy dňa 31.5.2018. OU-BA-OOP4 listom- verejnou vyhláškou č. OU-BA-OOP4-
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2018/01121 7 zo dňa 22.6.2018 v súlade s ust. § 41 ods. 8 zákona o lesoch oznámil dotknutým 
' orgánom štátnej správy, právnickým a fyzickým osobám, ktorých práva môžu byť 

vyhotovením PSL dotknuté, že do správy o hospodárení môžu nahliadnuť, vyzval ich na 
predloženie pripomienok a požiadaviek a uviedol termín prerokovania správy. 

K predloženej správe o hospodárení zaslal vyjadrenie OÚ Bratislava, Odbor 
starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja 
(OSŽPl) listom č. OU-BA-OSZPl-2018/077553-LAJ zo dňa 26.7.2018, OÚ Bratislava, 
Odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP 
kraja (OSŽP2) listom č. OU-BA-OSZP2-2018/069002-GGL zo dňa 25.6.2018 a súčasne BVS 
a.s. listom č. 15/18/ab/6040300 zo dňa 16.7.2018. Vyjadrenia, ktoré boli prevažne 
odporúčacieho charakteru, OU-BA-OOP4 zaslal vyhotovovateľovi PSL na vyjadrenie 
a zohľadnenie v návrhu PSL. 

Na základe citovaného oznámenia sa dňa 7.8.2018 v zasadacej miestnosti Okresného 
úradu Bratislava uskutočnilo prerokovanie predmetnej správy. OU-BA-OOP4 následne 
v zmysle ust. § 41 odsek 9 zákona o lesoch vyhotovil Protokol o výsledkoch prerokovania 
správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie PSL pre LC Pezinok na 
obdobie rokov 2019-2028 č. OU-BA-OOP4-2018/011217 zo dňa 7.8.2018, ktorý doručil 
dotknutým subjektom oznámením formou verejnej vyhlášky č. OU-BA-OOP4-2018/011217 
zo dňa 10.8.2018. 

V priebehu konania OU-BA-OOP4 na základe návrhu vyhotovovateľa PSL a po 
prerokovaní s vlastníkom, správcom a obhospodarovateľom lesa a s dotknutými orgánmi 
štátnej správy odsúhlasil pre niektoré hospodáriace subjekty hospodárske opatrenia v období 
od skončenia platnosti programu starostlivosti do schválenia návrhu programu starostlivosti. 

Rozhodnutím č. OU-BA-OOP4-2018/060192 zo dňa 6.3.2019 OU-BA-OOP4 podľa 
ust. § 29 ods. 1 správneho poriadku prerušil správne konanie vo veci schválenia návrhu PSL 
a zároveň vyzval vyhotovovateľa PSL na predloženie kompletných návrhov PSL 
k schvaľovaciemu a pripomienkovému procesu dotknutých orgánov štátnej správy, v čo 
najkratšej lehote. Podľa ust. § 29 ods. 5 správneho poriadku, pokiaľ je konanie prerušené, 
lehoty podľa tohto zákona neplynú. 

OU-BA-OOP4 listom - verejnou vyhláškou č. OU-BA-OOP4-2019/008141 zo dňa 
11.11.2019 oznámil účastníkom správneho konania, zúčastneným osobám adotknutým 
orgánom predloženie návrhu PSL na OU-BA-OOP4 dňa 28.10.2019, po vykonaných 
kontrolách NLC vo Zvolene, prostredníctvom webovej aplikácie LGIS od vyhotovovateľa 
PSL, s možnosťou nahliadnuť do spisového materiálu, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia, 
k spôsobu ich zistenia a prípadne navrhnúť ich doplnenie. Návrh PSL obsahoval v súlade 
s ust. § 40 ods. 2 zákona o lesoch všeobecnú časť, opis porastov a návrh plánu hospodárskych 
opatrení (PHO), záznam z prerokovania opisu porastov a návrhu PHO s obhospodarovateľmi 
lesa, porovnávací výkaz starého a nového označenia JPRL, plochovú a prehľadové tabuľky 
a porastovú a obrysovú mapu. V súlade s ust. § 40 ods. 3 zákona o lesoch, môžu PSL 
obsahovať aj ďalšie náležitosti. Súčasťou bol aj návrh na vyhlásenie ochranných lesov. OU
BA-OOP4 dokumenty zároveň zverejnil na elektronickej úradnej tabuli a tiež na úradnej 
tabuli mestských úradov, v ktorých katastrálnom úzeillÍ sa lesné pozemky LC Pezinok 
nachádzajú a na úradnej tabuli príslušných OÚ - PLO s cieľom informovať všetkých 
účastníkov konania a zúčastnené osoby. 

Na základe zverejnenej vyhlášky boli na OU-BA-OOP4 zaslané pripomienky SVP š.p. 
zn. 3317/2019/2 zo dňa 26.11.2019 všeobecného charakteru a stanovisko spoločnosti 
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SEPS a.s. zn. PS/2019/014807 zo dňa 25.11.2019, ktorým ako vlastník a prevádzkovateľ EPS 
oznamuje, že k návrhu PSL nemá pripomienky. 

Listom OU-BA-OOP4-2019/008141 zo dňa 12.11.2019 OU-BA-OOP4 požiadal 
o záväzné vyjadrenie k návrhu PSL dotknutý ori~án štátnej správy na úseku starostlivosti 
o životné prostredie - Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie 
(OU_BA-OSŽP). 

OU-BA-OSŽPl ako dotknutý orgán na úseku ochrany prírody zaslal čiastkové 
vyjadrenie č. OU-BA-OSZPl-2019/132859-LAJ :m dňa 12.12.2019, v ktorom poukazuje na 
stanovisko S-CHKO Malé Karpaty v liste č. CHKOMK/327-007/2018 zo dňa 27.4.2018, 
a ktorý bol zároveň prílohou vyjadrenia č. OU-BA-OSZPl-2018/077553-LAJ zo dňa 
26.7.2018. 

OU-BA-OSŽP2 ako dotknutý orgán na úseku štátnej správy vôd svoje zavazné 
vyjadrenie k návrhu PSL v určenej lehote neza::;lal. Z uvedeného dôvodu OU-BA-OOP4 
listom č. OU-BA-OOP4-2019/008141 zo dňa 122.2020 a ďalšou urgenciou zo dňa 2.6.2020 
opakovane požiadal príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody o predloženie 
komplexného záväzného vyjadrenia k predloženému návrhu PSL. 

Z dôvodu, že komplexné záväzné vyjadrenie orgánu štátnej správy ochrany prírody 
nebolo na tunajší úrad doručené, OU-BA-OOP4 fo:tom č. OU-BA-OOP4-2020/007242 zo dňa 
25.3.2020 požiadal nadriadený orgán - MPRV SR o predÍženie lehoty na vydanie 
rozhodnutia, ktorý listom č. 6953/20-720 zo diía 2.4.2020 lehotu predÍžil do 30.6.2020 
a listom č. 9738/20-720 zo dňa 21.7.2020 ju opakovane predÍžil do 31.8.2020. 

Keďže ku dňu vydania tohto rozhodnutia k návrhu PSL predložil vyjadrenie a výhrady 
len OU-BA-OSŽPI, jeho vyššie uyedené čiastkové vyjadrenie bolo prejednané 
s vyhotovovateľom PSL listom č. 55/07/2020 zo dňa 9.7.2020, kde boli objasnené všetky 
uvádzané skutočnosti, k čomu sa následne vyjadril OU-BA-OSŽPl listom č. OU-BA-OSZPl-
2020/049527-LAJ zo dňa 16.7.2020 tak, že „Oki~esný úrad v sídle kraja berie na vedomie 
stanovisko vyhotoviteľa PSL k niektorým pripomienkam záväzného stanoviska okresného 
úradu v sídle kraja k predmetnému návrhu PSLpn: LC Pezinok na roky 2019-2028." 

Vyhotovovateľ PSL v priebehu konania akceptoval všetky pripomienky, ktoré mohol 
zohľadniť s prihliadnutím na dodržanie zákona o lesoch a všeobecne záväzných právnych 
predpisov a zaradil všetky listy orgánov na úseku starostlivosti o životné prostredie medzi 
prílohy všeobecnej časti PSL. Pri vypracovaní návrhu hospodárskych opatrení pre jednotlivé 
porasty bol vyhotovovateľ PSL viazaný právnymi predpismi, pracovnými postupmi 
hospodárskej úpravy lesov, ako aj modelmi hospodárenia. 

Údaj o tom, či sa v predmetných porastoch vyskytuje územie európskeho významu, 
chránené územie, prípadne ochranné územie vodm:ho zdroja, je uvedený v opise porastov. 

V záujme objektívneho posúdenia návrhu PSL, OU-BA-OOP4 preskúmal jeho 
jednotlivé časti, pričom náhodným výberom preveril aj opisy porastov a plány hospodárskych 
opatrení v JPRL. Pri posudzovaní správnosti opisov porastov a plánov hospodárskych 
opatrení tunajší úrad zohl'adnil aj kontrolné záznar;o.y a protokoly NLC. 

K obsahu PSL, ako aj k správnosti opisu porastov a vhodnosti plánov hospodárskych 
opatrení v jednotlivých JPRL, sa bez pripomienok vyjadrili obhospodarovatelia lesa a odborní 
lesní hospodári. 
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... 
Návrh PSL v plnej miere zohľadňuje hospodárenie v lesoch podľa kategórií lesa. 

Schválením PSL na obdobie rokov 2019-2028 pri dodržaní jeho údajov sa vytvára predpoklad 
na plnenie integrovaných funkcií lesov. 

Toto rozhodnutie je doručované bez príloh, nakoľko sa v zmysle ust. § 41 ods. 13 
zákona o lesoch doručuje účastni'k.om konania a zúčastneným osobám len oznámenie 
o schválení PSL. 

PSL bude odovzdaný vyhotovovateľom v zmysle rozdeľovníka schváleného MP SR zo 
dňa 5.10.2015 pod sp.č. 3282/2015-720 do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia a bude dodaný v rozsahu výstupov v súlade s Rámcovou dohodou 
č. 237/NLC/2016-VO a Čiastkovou zmluvou o dielo č. 81/NLC/2018-VO. 

OU-BA-OOP4 po preskúmaní návrhu PSL, po vyjadrení dotknutých orgánov ochrany 
prírody a na základe ostatných, vyššie uvedených skutočností, rozhodol tak, ako je uvedené 
vo výroku tohto rozhodnutia. 

ľmnčennňte 

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie podľa ust. § 53 a 
§ 54 .zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní 
od jeho oznámenia, na Okresnom úrade Bratislava, Odbor opravných prostriedkov, Referát 
lesného hospodárstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné 
súdom. 

V zmysle ust. § 41 ods. 13 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších 
predpisov, odvolanie proti rozhodnutiu o schválení PSL nemá odkladný účinok; účastník 
konania sa môže odvolať len v tej časti, ktorá sa ho týka. 

! 

Doručuje sa: 

podľa ust. § 26 správneho poriadku a ust. § 67 ods. 2 zákona o lesoch účastníkom správneho konania 
(vlastníkom. správcom a obhospodarovateľom lesov) a všetkým zúčastneným osobám formou verejnej 
vyhlášky so žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli úradov po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty 
je dňom doručenia. 
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Po ukončel!Jlí yývesl!Jlei lehoty žiadame sub jekty uvedené nižšie o vrátenňe tolllto oznámenia na 
tunajší úrad s yyznačennm doby vyvesenia a zveseni~1 

r Q) Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, 9(12 O 1 Pezinok 

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

3. OÚ Pezinok-PLO, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok 

, v r; . 10 ,µ1-o 
Yyvesene dna : ...... .. „ .. .. . .. . .. „ .. „ ... .. ...... . Zvesené dt'ía: ... ......... ........ „ .. . . . „.„ .. . 

Pečiatka, 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 1)4 Smolenice 
3. Urbárska LS obce Chorv. Grob p.s., Ing. Anna Krahulcová, Chorvátska 3, 900 25 Chorv. 

Grob 
4. Urbárska LS obce Slov. Grob p.s., v likvidácii, Záhumeská 39, 900 26 Slov. Grob 
5. Urbárska LS Pezinok- Cajla p.s., Stanislav Anclel, Markušova 8, 902 01 Pezinok 
6. OÚ Bratislava, OSŽP, Tomášikova 46, 832 05 E:ratislava 

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

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

9. SPP- distribúcia a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 

1 O. BYS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 

11. SYP š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava 

12. ZSE a.s., Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava 

13. Ing. Martin Knurovský- OLH, LS Bratislava, Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava 

14. Ing. Marián Horváth - OLH, LS Pezinok, Malacká cesta 6052/61 b, 902 O 1 Pezinok 

15. Ing. Michal Držík- OLH, Hviezoslavova 143, 900 31 Stupava 

16. Milan Manák- OLH, Sadová 2, 900 91 Limbach 

17. NLC vo Zvolene, Sokolská 2, 960 52 Zvolen - L-GIS 

18. LH Projekt-SK s.r.o. 
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