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Skončenie platnosti programu starostlivosti o lesy vyhotoveného pre lesný celok Halič na
obdobie rokov 2012-2021 - oznám en ie.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov (OU BB, OOP), ako orgán
štátnej správy príslušný na konanie podľa § 59 písm. i) zákona číslo 326/2005 Z. z. o lesoch
v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 41 ods. 4 citovaného zákona oznamuje
vlastníkom, správcom a obhospodarovateľom lesov, ktorých lesné pozemky tvoria súčasť lesného
celku Halič, že dňom 31.12 2021 končí platnosť programu starostlivosti o lesy (PSL)
vyhotoveného pre uvedený lesný celok na obdobie rokov 2012-2021.
Tunajší odbor súčasne
oznamuje, že vyhotovenie nového PSL obstará verejný obstarávateľ.
Vychádzajúc z poznatkov orgánov štátnej správy získaných pri zabezpečovaní odborného
hospodárenia v lesoch, OU BB, OOP súčasne upozorňuje vlastníkov, správcov
a obhospodarovateľov lesov na povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 2 písm. „p“, § 4 a § 36
zákona číslo 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, podľa ktorých
obhospodarovateľom lesa môže byť len fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická
osoba, ktorá je zapísaná do evidencie lesných pozemkov a má uzavretú zmluvu s vybraným
odborným lesným hospodárom. V záujme minimalizovania problémov pri vyhotovovaní PSL a pri
zabezpečovaní odborného hospodárenia v dotknutých lesoch, tunajší odbor súčasne vyzýva
vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesa, aby vo vlastnom záujme povinnosti vyplývajúce
z citovaných zákonných ustanovení v plnom rozsahu rešpektovali. Prípadné otázky súvisiace
s procesom vyhotovovania PSL je možné konzultovať priamo na OU BB, OOP (tel. číslo
048/4306647, alebo 0910 899 437).
Toto oznámenie sa v súlade s ustanovením § 67 odst. 2 zákona o lesoch v spojitosti s
ustanovením § 26 odst. 1 a ustanovením § 3 odst. 6 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov vlastníkom, správcom a obhospodarovateľom lesov doručuje yerejnou
vyhláškou.
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Doručuje sa:
1. Gaváčová Anna a spol. ,985 12 Budiná 3
2. LESY SR š.p. OZ Kriváň, Kriváň 334, 962 04 Kriváň
3. POLICHNO poľnohospodár, pozemkové spoločenstvo, Mlynská 212/14, 985 11
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