SPRÁVA
O DOTERAJŠOM HOSPODÁRENÍ
A
O URČENÍ ZÁSAD NA VYHOTOVENIE
PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O LESY
pre konanie o vyhotovení programu starostlivosti o lesy
na obdobie rokov 2020 – 2029

Biskupské lesy Radošina

Lesný celok:

Vypracoval

Výmera lesných pozemkov :

1 257,13 ha

Lesný hospodársky celok (celky) :

Topoľčany

LH Projekt – SK, s.r.o.

Adresa

8.mája 4387/15, 921 01 Piešťany

1

Dátum

Február 2019

1.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Dôvod pre vyhotovenie programu starostlivosti o lesy (ďalej len "PSL") :
Doteraz platný LHP bol vyhotovený na obdobie rokov 2010 - 2019
Nový PSL sa vyhotoví na obdobie 2020 - 2029.

-

Lesný celok (ďalej len "LC") bol v zmysle § 59 písm. h) zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) určený rozhodnutím Okresného úradu (ďalej len "OÚ") Nitra, odborom
opravných prostriedkov, referátom pôdohospodárstva dňa 12.06. 2018 pod číslom: OU-NR-OOP4-2018/023072-2.
.
Program starostlivosti o lesy vyhotoví LH Projekt-SK s.r.o., oprávnený vykonávať túto činnosť na základe
živnostenského oprávnenia č. 230-13683 v zmysle § 42, ods. 1 zákona a na základe „Čiastkovej zmluvy o dielo č.
432/NLC/2018-VO“ (ďalej „čiastková zmluva o dielo“) uzatvorenej v zmysle - § 41 ods. 5 zákona medzi verejným
obstarávateľom a vyššie uvedeným subjektom.
Pracovníci zodpovední za vyhotovenie PSL:
Tab. č. 1
P.č.

Meno, priezvisko

Číslo osvedčenia odbornej
spôsobilosti
podľa § 42 ods. 4 zákona

1.

Ing. Rastislav
Džubas

8018/1997-486/720

Adresa
Javorová 26
921 01 Piešťany

č. tel.

e-mail

0905 554 730

dzubas@lhprojekt.sk

Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie PSL pre lesný celok „Biskupské lesy Radošina“
(ďalej len „správa“) vyhotovená v zmysle § 41 ods. 6, zákona a predložená Okresnému úradu Nitra, Odboru
opravných prostriedkov je podkladom protokolu vyhotovenom v zmysle § 41 ods.9 zákona (ďalej len „protokol“),
ktorý obsahuje pokyny na vyhotovenie PSL a termín predloženia návrhu PSL (najneskôr do 15. decembra
posledného roku platnosti PSL) na príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva (ďalej len „OŠSLH“).

2.

PREHĽAD OBHOSPODAROVANIA A VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV

2.1

Prehľad výmer lesného celku podľa vlastníckych celkov (VC) a lesných hospodárskych celkov (LHC)
Tab. č. 2

P.Č.
1.

Vlastnícky celok (VC)

LHC

Výmera lesných pozemkov v ha

SLOV FOREST – A.J., s. r. o.

1 257,13

Spolu

Topoľčany

1 257,13

Vlastnícke celky budú na základe zisteného stavu v priebehu vyhotovenia PSL aktualizované a môžu byť upravené na
základe požiadavky obhospodarovateľov lesov a ŠSLH.
2.2

Zoznam zástupcov obhospodarovateľov lesov a Odborných lesných hospodárov (OLH) na LC
Tab. č. 3
VC
Meno, priezvisko

Judr. Jozef Ábel
Meno, priezvisko
Ing. Tibor Ábel

SLOV FOREST – A.J., s. r. o.
Štatutárny zástupca obhospodarovateľa
Adresa
Sovietskej armády 134, 956 19 Krnča
Odborný lesný hospodár
Adresa
Bojná 391, 956 01 Bojná

2

Telefón

e-mail

0903/210948
Telefón

e-mail

2.3

Posúdenie stavu katastra nehnuteľností (KN) a majetkovo právnych pomerov

LC Biskupské lesy Radošina sa nachádza v týchto katastrálnych územiach :
Nitriansky kraj : okres - Topoľčany : Ardanovce, Radošina, Šalgovce
Prehľad obhospodarovateľov lesa, správcov a vlastníkov lesa na lesných pozemkoch v LC

Obhospodarovateľ lesa

Katastrálne územie
Ardanovce

SLOV FOREST – Á. J. s.r.o.

Radošina
Šalgovce

Vlastník lesných pozemkov
Rímsko-katolícka cirkev,
biskupstvo Nitra
Rímsko-katolícka cirkev,
biskupstvo Nitra
Rímsko-katolícka cirkev,
biskupstvo Nitra

Tab. č. 4
Výmera LP
(stav podľa KN k
1.1. 2019)
338.7941
918.8031
0.3054

Spolu výmera obhospodarovateľa lesa
1 257.9026

Spolu

Vzniknuté nezrovnalosti vo výmerách, presnej identifikácii obhospodarovateľov a ich OLH (výmera LC - výmera
podľa obhospodarovateľov, vlastníkov) budú spresnené a doplnené pri prerokovaní tejto Správy..., resp.
v priebehu spracovania PSL.
2.4

Informácia o stave pozemkových úprav

Pozemkové úpravy neboli na k. ú. Radošina, Ardanovce, Šalgovce vykonané.
3.

PREHĽAD DOTERAJŠIEHO HOSPODÁRENIA

3.1. Výsledky hospodárenia vo vzťahu k platnému LHP
Podkladom ku spracovaniu tejto kapitoly sú výkazy „Ročná evidencia výkonov v lesných porastoch“ a Ročná evidencia
ochrany lesa a lesotechnických meliorácií“ podľa prílohy č. 7 a 8 Vyhlášky MPRV SR č. 297/2011 Z.z.
Podklady pre vyhotovenie kapitoly 3 boli zaslané od obhospodarovateľa SLOV FOREST – Á. J. s.r.o., OLH Ing.
Tibor Ábel.
„Výmera obhospodarovaného lesného celku je 1 235. 11 ha. Platnosť PLS na roky 2010 – 2019. Vypracovaný
a schválený PSL bol využívaný podľa schválených ukazovateľov. Zmeny predpisov v právomoci OLH sú
zaznamenané v evidencii LHP. Mimoriadne ťažby neboli vykonané a náhodné ťažby do 31. 12. 2018 tvorili 8. 79 %, t.j.
8 689 m3. Počas celej platnosti PSL bola využívaná v maximálnom možnom rozsahu prirodzená obnova u hlavných
druhov drevín – DB, BK, JV, JS, HB a VP formu hospodárenia.“
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4.

ŠPECIFIKÁ A OBMEDZENIA OVPLYVŇUJÚCE VYHOTOVENIE PSL A OBHOSPODAROVANIE
LESOV

4.1 Výskumné plochy, trvalé monitorovacie plochy, produktovody
Tab. č. 5
Obhospodarovateľ
lesa
SLOV FOREST –
Á. J. s.r.o.

Katastrálne územie
Radošina

Druh
plochy

Označenie
plochy
v PSL

Označenie
VP,TMP,IP

Výmera
plochy

Poznámka

TMP

D3/7B

TMP

0.05ha

JPRL 3658

TMP sú stabilizované v strede plochy kovovou rúrkou natretou žltou farbou. Jednotlivé stromy na ploche sú vo výške
1,30 m označené žltým pruhom po obvode kmeňa a očíslované žltou farbou. Hospodárenie na TMP nie je ničím
obmedzené.
Na LC sa nachádza elektrovod E15.

4.2 Zdroje lesného reprodukčného materiálu

VC

SLOV FOREST – Á. J.
s.r.o.

3667
3701B

Evidenčné
číslo
uznanej
jednotky

26532TO020
20532TO786

Fenotypová
kategória

Dielec

Drevina

Obhospodarovateľ
lesa

Tab. č. 6

Označenie

a) Uznané lesné porasty

Výmera
Na začiatku platnosti
Na konci platnosti

PSL

PSL

Porastu

dreviny

BK

B

12.93

9.31

DZ

B

12.12

7.27

Porastu

V priebehu vyhotovenia PSL budú údaje aktualizované a doplnené podľa požiadaviek NLC Zvolen, SK LRM.
b) Génové základne
Na LC Biskupské lesy Radošina sa nenachádzajú.
c)

Semenné porasty
Na LC Biskupské lesy Radošina sa nenachádzajú.

d) Výberové stromy
Na LC Biskupské lesy Radošina sa nenachádzajú.
e)

Semenné sady
Na LC Biskupské lesy Radošina nenachádzajú.
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Dreviny

4.3 Chránené územia ochrany prírody a ich ochranné pásma (Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov)
Prehľad chránených území a požiadavky OP na území LC Biskupské lesy Radošina:
A.

Chránené územia

Prírodná pamiatka (jaskyňa) - Čertova pec
Prírodnú pamiatku predstavuje iba podzemný útvar – jaskyňa, ktorá je prírodnou pamiatkou v zmysle § 24 ods. 3
zákona č. 543/2002 Z. z. . Ochranné pásmo tvorili v minulosti lesné porasty 3588 a 3589. Chránený je aktuálne iba
podzemný priestor, pričom podrobnosti o podmienkach ochrany sú uvedené v § 24 ods. 4 a ods. 5 zákona. Prírodná
pamiatka je v správe ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň
Návrh usmernenia lesohospodárskej činnosti
-

v rubných porastoch s prirodzenou drevinovou skladbou v maximálnej miere využívať podrastový hospodársky
spôsob, okrem prípadov, kde možnosť prirodzenej obnovy zanikla (rekonštrukcia lesa), prípadne sa jedná
o špecifické lesné porasty (napr. borovicové porasty)
- v porastoch podporovať zastúpenie stanovištne vhodných cenných drevín (napr. lipy, javory, bresty, jarabina,
čerešňa vtáčia)
- pri výchovnej a obnovnej ťažbe čo najviac eliminovať expanzívne šírenie agáta bieleho
- po realizácii výchovnej alebo obnovnej ťažby je vhodné ponechať existujúce suché, zlomené, netvárne alebo
prestarnuté stromy na vhodných miestach (hrebene, okraj lesného porastu, mokriny, brehové porasty apod.) v počte
aspoň 2-5 ks/ha na dožitie
v prvom stupni ochrany a aj vo vyšších stupňoch ochrany sa okrem uvedených podmienok ochrany uplatňujú
ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona (§§ 3 – 10 zákona č. 543/2002 Z. z.) .
B.
1.
2.
3.
4.
5.

Všeobecné požiadavky
Nemeniť hranice (tj. aj výmeru) JPRL v chránených územiach so 4. alebo 5. stupňom ochrany. V prípade, že sa
maloplošne chránené územie (NPR, PR, PP, CHA...) nachádza v niektorej JPRL len časťou, vyčleniť pre túto časť
samostatnú JPRL (napr. čiastkovú plochu).
Uviesť v popisnej časti PSL skutočnosť, že JPRL patrí do chráneného územia resp. územia Natura 2000 (ÚEV a
CHVÚ), prípadné iné obmedzenia vyplývajúce zo spoločných rokovaní v rámci priebehu prác na PSL.
V porastoch podporovať zastúpenie stanovištne pôvodných drevín.
Pri úmyselnej výchovnej a obnovnej ťažbe v maximálnej miere eliminovať expanzívne šírenie inváznych drevín
(agát biely, pajaseň žliazkatý a pod.).
Dbať na prítomnosť mŕtveho dreva, podľa možností ponechávať existujúce suché a odumierajúce resp. staré dreviny
z prirodzenej druhovej skladby na vhodných miestach minimálne v počte 2-5 ks/ha na dožitie (potravná a pobytová
báza pre živočíchy viazaných na toto prostredie).

Súčinnosť pri vypracovávaní návrhu PSL pre LC Biskupské lesy Radošina v obvode pôsobnosti Správy Ponitrie bude
zabezpečovať Ing. Peter Hradňanský (0903298315, peter.hradnansky@sopsr.sk). Vyhotovovateľovi PSL budú zo strany
Správy CHKO poskytnuté digitálne vrstvy chránených území v pôsobnosti CHKO Ponitrie.

4.4 Chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd (chránené vodohospodárske oblasti) a ochranné pásma
vodárenských zdrojov (zákon NRSR č.364/2004 Z.z. – vodný zákon v znení neskorších predpisov)
V zmysle § 28, ods.2 písm „e“ Vodného zákona je potrebné vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy na schválenie
PSL v ochranných pásmach vodárenských zdrojov.
Do termínu predloženia správy o hospodárení neboli predložené príslušné doklady.
Pri činnostiach v ochranných pásmach týchto vodárenských zdrojov treba postupovať tak, aby nedochádzalo
k porušovaniu ustanovení vodného zákona 364/2004 Z.z.
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4.5 Iné špecifiká a obmedzenia ktoré ovplyvňujú vyhotovenie PSL a obhospodarovanie lesov

Požiadavky na zapracovanie do „Správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie PSL“ pre
objekty Pro Silva:
1.

2.
3.

4.

5.

Pri opise porastov ku všetkým JPRL zaradeným do objektu Pro Silva (podľa pripojených tabuľkových príloh)
uviesť pod písmenom F- osobitný účel kód 29, ktorý sa v slovnom popise premietne do opisu „porast Pro Silva“,
čo jednoznačne a prehľadne umožní sledovať túto skupinu porastov.
Pre spôsob obhospodarovania uviesť v zhode s návrhom obhospodarovateľa z tabuľkového prehľadu
„t“ – pre obhospodarovanie s cieľom vytvárania trvalo viac etážového porastu,
Pre JPRL navrhnuté na spôsob obhospodarovania „t“ sú spracované modely hospodárenia
s predĺženou
obnovnou dobou 60 rokov. Modely hospodárenia s predĺženou obnovnou dobou sú spracované aj pre JPRL
v génových základniach, vyhlásených za lesy osobitného určenia (pokiaľ sa na LC nachádzajú).
V JPRL zaradených do objektov Pro Silva plánovať intenzitu a spôsob vykonania výchovných a obnovných
ťažbových zásahov
a) pre „t“ porasty - v súlade s Metodickým pokynom pre trvalo viac etážové porasty vypracovaným NLC Zvolen
a s Usmernením pre vyhotovovateľov PSL, vydaným NLC Zvolen na jeho základe, pri popise plánovaných
ťažbových zásahov prednostne uvádzať v zmysle Kódovacieho kľúča k vyhotoveniu PSL kód Z1 mal.clon.rub jednotl. a hlúčik.výberom a Z2 - mal.skupinový clon.rub,
b) pre porasty v génových základniach vyhlásených za lesy osobitného určenia - v predrubných obdobne ako pri
porastoch zaradených do kategórie „t“, v rubných porastoch uplatnením buď účelového alebo podrastového
hospodárskeho spôsobu podľa návrhu obhospodarovateľa (zohľadnia sa terénne podmienky, sprístupnenosť
a rozpracovanosť porastov),
c) pre porasty bez špecifikácie spôsobu obhospodarovania uplatnením podrastového hospodárskeho spôsobu
podľa návrhu obhospodarovateľa (zohľadnia sa terénne podmienky, sprístupnenosť a rozpracovanosť
porastov).
V JPRL zaradených do objektov Pro Silva pri plánovaní výšky ťažby v predrubných porastoch (v JPRL
navrhnutých na spôsob obhospodarovania „t“ aj v rubných porastoch) zohľadniť potrebu vytvoriť
(skompletizovať) rozčlenenie porastov hustou sieťou približovacích liniek so šírkou pracovných polí 35-50 m (pri
harvesterových technológiách cca 20 m). V slovnom pokyne uviesť buď rozčleniť alebo dokončiť rozčleňovanie.
Na potrebu rozčlenenia upozorňujeme predovšetkým z dôvodu nutnosti uplatnenia takých technologických
postupov, ktoré zabezpečia minimalizáciu poškodzovania tak materského ako aj následného porastu pri dlhodobej
a opakovanej ťažbe v poraste.

Prehľad JPRL zaradených do objektov Pro Silva na LC Biskupské lesy Radošina
JPRL Pro Silva sa na „LC Biskupské lesy Radošina“ nenachádzajú.
JPRL
_

Spôsob obhos.

JPRL
_

Spôsob obhos.
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JPRL
_

Spôsob obhos.

5.

KATEGORIZÁCIA LESOV NA LC

Vo vzťahu k subkategóriám ochranných lesov sa uvedú výmery z návrhu komplexného zisťovania stavu lesa
(ďalej len „KZSL“) a vo vzťahu k príslušným subkategóriám lesov osobitného určenia sa uvedú výmery z rozhodnutí
príslušného Okresného úradu v sídle kraja odboru opravných prostriedkov o vyhlásení lesov osobitného určenia podľa
§ 16 a § 41 ods. 7 zákona.

5.1 Prehľad súčasnej a navrhovanej kategorizácie lesov na LC
Tab. č. 7
Návrh KZSL
ha

Subkategória

H

-

1 155,47

1 155,47

a

9,70

9,70

d

69,94

69,94

-

79,64

79,64

O

5.2

Platný PSL
ha

Kategória lesov

Rozdiel
výmer
ha
0,00

Spolu kategória O
U

e

0,00

Spolu kategória U

-

0,00

Spolu LC

-

1 235,11

Rozhodnutie OÚ

1 235,11

0,00

Zoznam dielcov navrhovaných na vyhlásenie za lesy ochranné (ďalej len "OL")
Tab. č. 8

Kategória lesov

Subkategória

JPRL
3622

a

O
d

5.3

3588, 3592, 3617, 3619, 3623, 3624, 3673 A, B, C, 3689, 3702, 3714 A,
B, 3757 A, B

Zoznam dielcov vyhlásených za lesy osobitného určenia (ďalej len "LOU")
Tab. č. 9

Kategória lesov

Subkategória

U

e

JPRL

.
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6.

KOMPLEXNÉ ZISŤOVANIE STAVU A VÝVOJA LESOV A RÁMCOVÉ PLÁNOVANIE

Komplexné zisťovanie stavu lesa je zisťovanie údajov o prírodných, spoločenských, technických
a ekonomických podmienkach hospodárenia a vývoja lesa; tieto údaje sú podkladom pre rámcové plánovanie, podrobné
zisťovanie stavu lesa a podrobné plánovanie (§ 31 vyhlášky 453/2006).
Bez ohľadu na vlastníctvo a užívanie ho na celej ploche lesných pozemkov pred obnovou PSL, ako
ministerstvom poverená organizácia (§ 38 ods. 2), písm. b zákona 326/2005 o lesoch), v roku 2017 uskutočnilo NLC
Zvolen, Ústav pre hospodársku úpravu lesov, odbor komplexného zisťovania stavu lesa.
Vyhotoví sa ako samostatný „elaborát“ za lesný celok so stručným komentárom.
V rámci KZSL na predmetnom území bola preverená kategorizácia, a boli upravené nezrovnalosti vo
fytocenologických a pedologických pomeroch, ktoré vyplynuli zo zmien hraníc lesných porastov i z upresnenia vo
vrstvách GIS.
Zaradenie JPRL do lesného celku bolo vykonané na základe rozhodnutia o určení LC č. OU-NR-OOP42018/023072-2, vydaného OÚ v Nitre, dňa 03.07.2018.
6.1 Elaborát prieskumov na LC
Vypracoval NLC – ÚHÚL - tvorí samostatnú prílohu tejto správy.
6.2 Modely hospodárenia
Vypracoval NLC – ÚHÚL Zvolen – tvoria samostatnú kapitolu. Podľa § 41 ods. 9 zákona, sú súčasťou
protokolu o prerokovaní Správy.
6.3 Zoznam dielcov zaradených do pásiem ohrozenia imisiami
V zmysle pracovných postupov HÚL nebolo potrebné na území LC pristúpiť k vyhláseniu pásiem
ohrozenia lesa imisiami.
6.4 Zoznam dielcov zaradených do pásiem biotického ohrozenia
Na LC neboli vyhlásené zóny biotického ohrozenia.
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ZÁSADY VYKONÁVANIA PRÁC HOSPODÁRSKEJ ÚPRAVY LESA
7.1. Priestorové rozdelenie lesa
Podľa doteraz platného LHP je priestorové rozdelenie lesa vykonané na dielce a čiastkové plochy. Toto rozdelenie
bude zachované aj v novom PSL s pôvodným číslovaním JPRL.
Údržbu hraníc lesa zabezpečuje vlastník (obhospodarovateľ lesa).
Hranica dielca sa v teréne priebežne označuje v hospodárskych lesoch a v lesoch osobitného určenia bielou farbou,
v ochranných lesoch červenou farbou. Označenie sa vykonáva na kmeňoch stromu z oboch strán, vo výške d 1,3 m
pásom o šírke 5 cm a dĺžke 20 cm priebežne hranicou dielca tak, aby bola hranica v teréne zreteľná.
Vyhotovovateľ pri obnove plánu potrebuje ešte pred vonkajšími zariaďovateľskými prácami nevyhnutne odstrániť
tieto problémy:
- vyznačenie vlastníckej hranice v teréne vlastníkmi (obhospodarovateľmi) les. pozemkov, vyhotovovateľ nie je
oprávnený riešiť právny stav.
- poskytnutie aktuálneho mapového operátu, nakoľko je potrebné urobiť identifikáciu parciel PK na stav KN
a vydokladovať vlastníctvo k lesným pozemkom.

Pri neriešení uvedeného problému nie je možné zariadiť priestorové rozdelenie lesa podľa vlastníctva a JPRL bude
zariadená s viacerými vlastníkmi, resp. spoločným obhospodarovaním dvoma alebo viacerými obhospodarovateľmi, čo
však komplikuje vykonávanie hosp. opatrení podľa PSL.
Zmenu hranice dielca (okrem vlastníckych a užívateľských hraníc ) vyznačuje vyhotovovateľ plánu.
Stanovenie termínu pre obhospodarovateľa lesa na zabezpečenie vyznačenia a stabilizácie dielcov v teréne v prípade, že
táto nie je, podľa dostupných informácií k termínu vyhotovenia „správy“, v dostatočnej miere zabezpečená, bude
dohodnuté pri prerokovaní Správy o hospodárení.
Priestorové rozdelenie lesa sa v maximálnej miere prispôsobí na v teréne identifikovateľné katastrálne hranice. Z titulu
užívania, kalamity, sa môžu čiastkové plochy a porastové skupiny vytvoriť odlišne od zásad uvedených v Pracovných
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postupoch HÚL č. A/2008/1611. Zoznam dielcov s dvomi a viacerými obhospodarovateľmi lesa bude vyhotovený, až
po vykonaní vonkajších prác a bude uvedený v prílohách všeobecnej časti PSL.
7.2. Meračské a mapovacie práce
NLC-ÚLZI Zvolen, odbor Diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) ako poverený správca TŠMD LH vydáva
nasledovné stanovisko ku kapitole 7.2. Meračské a mapovacie práce zo Správy o doterajšom hospodárení a
určení zásad na vyhotovenie programov starostlivosti o lesy (PSL) s platnosťou k 1. 1. 2020:
1. Digitálne mapové dielo sa vyhotovuje v zmysle platného Štandardu digitálneho mapového diela s obsahom
lesného hospodárstva odsúhlaseného MP SR, sekciou lesníckou, dňa 17.1.2008 pod č. 652/2008-710 a v súlade
s neskôr vydanými usmerneniami.
2. Mapovanie je vykonávané v zmysle platných Pracovných postupov HÚL č. A/2008/1611, schválených MP SR
pod č. 455/2009-710 zo dňa 9.1.2009 (ďalej len „Pracovné postupy HÚL“). Vykonáva sa digitálnou
fotogrametrickou metódou. Predmet fotogrametrického vyhodnotenia sú všetky zmeny v lesníckom detaile,
ktoré nastali za posledné decénium a sú viditeľné na leteckej meračskej snímke (LMS). Ide hlavne o porastové
skupiny, nové cesty, holiny vzniknuté pôsobením biotických a abiotických činiteľov a pod. Zároveň sa
vykonáva verifikácia a následná oprava, t.j. revízia už existujúcich topografických prvkov (hrebene, cesty,
potoky a pod.), na základe ich presnejšej interpretácie na aktuálnych LMS. Zmeny, ktoré nastali po snímkovaní
alebo na snímkach neviditeľný lesnícky detail, je nutné terestricky zamerať. Chýbajúci lesnícky detail je
potrebné vyhotoviteľom vyklasifikovať a zaslať ho na dodatočné vyhodnotenie na odbor DPZ.
3. Na mapovanie hraníc jednotiek priestorového rozloženia lesa nemožno použiť údaje z identifikačných vrstiev
vektorových máp (ani ich grafické analógové ekvivalenty), ktoré sú súčasťou prevzatých registrov
vlastníckych práv, zjednodušených registrov pôvodného stavu a registrov obnovnej evidencie pozemkov
v prípade, ak mapa určeného operátu je vytvorená na matematickom základe (parcely registra E KN)
4. Pri mapovaní sa používajú farebné letecké digitálne meračské snímky, ktoré sú v súčasnosti v digitálnej
podobe k dispozícií na odbore DPZ.
5. Ortofotomozaiky je možné použiť výhradne len na kontrolu a identifikáciu nezrovnalostí jednotlivých
mapových podkladov a ich použitie pre účely vyhodnotenie zmien v lesníckom detaile ja zakázané.
6. Zisťovanie a vyrovnávanie výmer sa vykonáva podľa kapitoly 3.3. Pracovných postupov HÚL.
7. Vyhotovovateľ PSL vypracuje o mapovanom území Technickú správu podľa čl. 12 štandardu.
Biele plochy (pozemky porastené lesnými drevinami mimo lesných pozemkov) nebudú predmetom zisťovania a
evidencie v PSL. Sú predmetom osobitného zisťovania a inventarizácie.
Chýbajúce podklady od obhospodarovateľov lesa musia byť dodané čo najskôr; posledným termínom je august 2019,
po tomto termíne už dodané podklady nebudú zapracované do nového PSL s výnimkou stavu KN k 1.1. 2020.
Pozemky bez lesných porastov, ktoré slúžia lesnému hospodárstvu a sú pre jeho činnosť nevyhnutné budú dohodnuté
počas prejednávania opisu porastov a plánu hospodárskych opatrení počas vonkajších prác. Predbežný zoznam týchto
pozemkov bude predložený príslušným OÚ do 31.12.2019.
Podklady z katastra nehnuteľností poskytol UGKK Bratislava, cestou NLC Zvolen.
7.3.

Zisťovanie zásob dreva v lesných porastoch

Zisťovanie porastových zásob sa pri vyhotovení PSL vykoná podľa §33 vyhlášky MP SR č. 453/2006 Z. z.
o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa.
Podľa §33 ods. 4 vyhlášky o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa
nedosiahne presnosť a spoľahlivosť zisťovania podľa ods. 3 sa v pokynoch na vyhotovenie PSL môže určiť iný spôsob
zisťovania zásob.
V rovnovekých porastoch, s rovnomerným zakmenením, v ktorých bola v minulom desaťročí zistená zásoba
priemerkovaním naplno a tieto neboli obnovované, alebo boli obnovované v pravidelných tvaroch, navrhujeme použiť
metódu aktualizácie zásob.
V porastoch preriedených s krovinovým podrastom na základe protokolu vyhotovenom podľa § 41 ods. 9 zákona
o lesoch príslušným OŠS LH možno použiť aj iné metódy zisťovania porastových zásob.
7.4.

Časová úprava

Vykoná sa v zmysle §39 ods.8 zákona o lesoch, §28 ods. 1- 9 vyhlášky MP SR č.453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave
lesov a ochrane lesa.
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7.5.

Ťažbová úprava

Vykoná sa podľa zásad vyplývajúcich zo všeobecne platného záväzného právneho predpisu ( hlavne §§ 28 a 29
vyhlášky MP SR č.453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa).
8.

SÚČASTI PSL

Súčasti PSL pre LC budú vyhotovené v rozsahu určenom „čiastkovou zmluvou o dielo“, vydanom MP a RV SR pod č.
3282/2015-720. Súčasti PSL a ich obsah bude predmetom prerokovania Správy o doterajšom hospodárení (Základný
protokol). Nadštandardné požiadavky môže obhospodarovateľ lesa uplatniť u vyhotovovateľa PSL, pričom náklady na
ich financovanie znáša žiadateľ. Provizórne mapy a porovnávací výkaz starého a nového označenia JPRL v
elektronickej forme (tlačový výstup vo formáte PDF) budú dotknutým obhospodarovateľom lesa odovzdané v termíne
do 15. 2. 2020.
Predbežné údaje z tabuľky plochovej a opisu porastov budú dotknutým obhospodarovateľom lesa na základe ich
vyžiadania poskytnuté najneskôr do 31. 3. 2020.
Vyhotovovateľ PSL v lehote do30dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení PSL protokolárne
odovzdá súčasti PSL špecifikované v čiastkovej zmluve o dielo príslušnému OŠSLH.
9.

ZÁSADY SPOLUPRÁCE S OBHOSPODAROVATEĽMI
HOSPODÁRMI, A INÝMI SUBJEKTAMI

LESA,

ODBORNÝMI

LESNÝMI

Zodpovedným za vyhotovenie PSL zo strany vyhotovovateľa - LH Projektu - SK, s.r.o. je
- konateľ: Ing. Ivan Greguš
- vedúci pracovnej skupiny: Ing. Alexander Vietoris
Zo strany vlastníkov a obhospodarovateľov lesa budú za spoluprácu s vyhotoviteľom zodpovední ich odborní lesní
hospodári, štatutárni zástupcovia tak, ako sú uvedení v tabuľke č.3.
V prípadoch, keď boli alebo budú v priebehu vyhotovovania PSL odovzdané lesné pozemky uzavretím dohody
o odovzdaní majetku do užívania, budú vytvorené podľa potreby nové čiastkové plochy podľa hranice užívacích práv.
Toto bude vykonané iba vtedy, ak budú vyhotovovateľovi PSL dodané príslušné grafické a písomné podklady a hranice
obhospodarovania budú v teréne zreteľne vyznačené do konca augusta 2019. Po tomto termíne budú JPRL zariadené
s dvoma obhospodarovateľmi. Termín predloženia, prerokovania a odsúhlasenia plánu na 1. rok platnosti PSL s OLH aj
s príslušným orgánom ŠOP bude dohodnutý pri prerokovaní správy o doterajšom hospodárení.
Do ukončenia vonkajších prác bude prerokovaný PHO s OLH, ktorého povinnosťou bude s výsledkom oboznámiť aj
obhospodarovateľa.
Predmetom prerokovania bude aj zistenie plôch prvého a opakovaného zalesnenia, ktoré sa spresnia po definitívnom
zistení plôch.
Prerokovanie opisu porastov a plánu hospodárskych opatrení s jednotlivými odbornými hospodármi,
(obhospodarovateľmi, vlastníkmi les. pozemkov) prebehne v závere vonkajších prác (október 2019).
Zoznam dotknutých orgánov štátnej správy, právnických osôb a fyzických osôb, ktorých práva môžu byť
vyhotovením PSL dotknuté a ktoré vyhotovovateľ PSL odporúča OÚ vyzvať, v zmysle § 41 ods. 8 zákona, k
nahliadnutiu a predloženiu pripomienok k „správe“ a požiadaviek na vypracovanie pokynov na vyhotovenie plánu,
(napr. príslušné okresné úrady: pozemkový a lesný odbor, odbor starostlivosti o životné prostredie, Slovenský
pozemkový fond, príslušný energetický podnik, Národné lesnícke centrum, vlastník, správca, alebo obhospodarovateľ
lesa, zástupca miestnej samosprávy, odborný lesný hospodár za obhospodarovateľa lesa ap.) :
OÚ Nitra - pozemkový a lesný odbor
OÚ Nitra - odbor starostlivosti o životné prostredie
OÚ Topoľčany - pozemkový a lesný odbor
OÚ Topoľčany - odbor starostlivosti o životné prostredie
ZSE - RSS (reg. správa sietí)
NLC Zvolen - ÚLZI, UHÚL
ŠOP SR – Správa CHKO Ponitrie

Piešťany február 2019

Ing. Ivan Greguš

Prílohy : - Právne predpisy súvisiace s vyhotovením PSL ...
- Elaborát KZSL
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Príloha č.1

Právne predpisy
súvisiace s vyhotovovaním Programov starostlivosti o lesy
v roku 2019
I.

Lesné hospodárstvo

A.

Zákony
Zákon NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (v znení zákonov č. 275/2007 Z. z.,
359/2007 Z. z., 360/2007 Z. z., 540/2008 Z. z., 499/2009 Z. z., 117/2010 Z. z., 96/2012 Z. z., 345/2012
Z.z.,115/2013 Z.z.,180/2013 Z. z., 182/2014 Z. z., 125/2016 Z. z.)
Zákon NR SR č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov (v znení
zákonov č. 49/2011 Z. z.,73/2013 Z. z., 180/2013 Z. z., 182/2014 Z. z.)
Zákon NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov (v znení zákonov č.
464/2002 Z. z., 176/2004 Z. z., 545/2004 Z. z.,184/2009 Z. z., 324/2012 Z. z., 61/2015 Z. z.,)

1.
2.
3.
B.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
C.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vyhlášky
Vyhláška MP SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa v znení neskorších predpisov (v
znení vyhlášky MPRV SR č. 15/2015 Z. z.)
Vyhláška MPRV SR č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii
Vyhláška MPRV SR č. 501/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného
materiálu a jeho uvádzaní na trh v znení neskorších predpisov (v znení vyhlášky MPRV SR č. 118/2013 Z. z.)
Vyhláška MP SR č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov (v
znení vyhlášok MPRV SR č. 227/2010 Z.z.,125/2012 Z. z., 489/2013 Z. z.)
Vyhláška MP SR č. 12/2009 Z. z. o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a
obmedzení z plnenia funkcií lesov
Vyhláška MP SR č. 451/2006 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi
Vyhláška MP SR č. 441/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na
vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu a o vydávaní a odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti a technickej
spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu
Vyhláška MP SR č. 397/2006 Z. z. o lesnej stráži
Vyhláška MP SR č. 232/2006 Z. z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch
o pôvode dreva v znení neskorších predpisov (v znení vyhlášky MPRV SR č. 176/2011 Z. z.)
Vyhláška MP SR č. 65/1995 Zb. o evidencii lesných pozemkov a stavieb*
Vyhláška FMTIR č. 12/1978 Zb. o ochrane lesného pôdneho fondu pri územnoplánovacej činnosti*
Vyhláška MLVH SSR č. 103/1977 Zb. o postupe pri ochrane lesného pôdneho fondu v znení neskorších
predpisov (v znení vyhlášky MP SR č. 329/1996 Z. z.)*
Vyhláška MPRV SR č. 501/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného
materiálu a jeho uvádzaní na trh (v znení vyhlášky MPRV SR č. 118/2013 Z. z.)
Nariadenia vlády
Nariadenie vlády SR č. 7/2014 Z. z. o podrobnostiach o obsahu žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady, spôsobe
výpočtu finančnej náhrady a spôsobe určenia výšky nájomného a výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť pri
náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku
Nariadenie vlády SR č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov
škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov (v znení nariadení vlády SR č.
130/2014 Z. z., 250/2014 Z. z.)
Nariadenie vlády SR č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja,
zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov (v znení
nariadení vlády SR č. 168/2011 Z. z., 363/2012 Z. z., 416/2014 Z. z.)
Nariadenie vlády SSR č. 23/1988 Z. z. o Národnom parku Slovenský raj (v znení nariadenia vlády SR č
287/1994 Z. z.)
Nariadenie vlády SSR č. 24/1988 Z. z. o Národnom parku Malá Fatra (v znení nariadenia vlády SR č 287/1994
Z. z.)
Nariadenie vlády SR č. 47/1997 Z. z. o Pieninskom národnom parku (v znení nariadenia vlády SR č 335/2004 Z.
z.)
Nariadenie vlády SR č. 182/1997 Z. z. o Národnom parku Nízke Tatry
Nariadenie vlády SR č. 258/1997 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Poloniny
Nariadenie vlády SR č. 259/1997 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Muránska Planina
Nariadenie vlády SR č. 101/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský kras
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11.
12.

Nariadenie vlády SR č. 140/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra
Nariadenie vlády SR č. 58/2003 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Tatranský národný park

D.

1.
2.

Uznesenia vlády
Uznesenie vlády SR č. 990/2007 - Zmiernenie dôsledkov hynutia smrečín na Slovensku
Uznesenie vlády SR č. 549/2007 - Národný lesnícky program SR

II.

Ostatné súvisiace právne predpisy

A.

Zákony
Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (v znení zákonov č.
525/2003 Z. z., 205/2004 Z. z., 364/2004 Z. z., 587/2004 Z. z., 15/2005 Z. z., 479/2005 Z. z., 24/2006 Z. z.,
359/2007 Z. z., 454/2007 Z. z., 515/2008 Z. z. ,117/2010 Z. z., 145/2010 Z. z., 408/2011 Z. z., 180/2013 Z. z.,
207/2013 Z. z., 311/2013 Z. z., 506/2013 Z. z., 35/2014 Z. z.,198/2014 Z. z., 324/2014 Z. z., 314/2014
Z.z.,91/2016Z. z., 125/2016 Z.z.,),
Zákon NR SR č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách (v znení zákona č. 34/2014 Z. z.)
Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (v znení zákonov č. 433/2010 Z. z., 547/2010 Z. z., 393/2011 Z. z., 547/2011 Z.z.,352/2013 Z. z.,
402/2013 Z. z., 432/2013 Z. z., 152/2014 Z. z., 259/2015 Z. z.,282/2015 Z. z.., 91/2016 Z.z., )
Zákon NR SR č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (v znení zákona č. 387/2013 Z. z.)
Zákon NR SR č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (v znení zákonov č. 72/2012 Z.z.,115/2013 Z. z., 180/2013 Z. z., 125/2016 Z. z.)
Zákon NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov činností na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v znení zákonov č. 275/2007 Z. z., 454/2007 Z. z., 287/2009 Z.
z., 117/2010 Z.z.,145/2010 Z. z., 258/2011 Z. z., 408/2011 Z. z., 345/2012 Z. z.,448/2012 Z. z., 39/2013 Z. z.,
180/2013 Z. z., 314/2014 Z. z., 128/2015 Z. z.,125/2016 Z. z., )
Zákon NR SR č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných
miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (v znení zákonov č. 276/2007 Z. z., 661/2007 Z. z., 461/2008 Z. z., 362/2011 Z. z., 459/2012 Z.
z.,153/2013 Z. z., 374/2014 Z. z.)
Zákon NR SR č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v
znení zákonov č. 555/2005 Z. z., 238/2006 Z. z., 107/2007 Z. z., 68/2008 Z. z., 112/2008 Z. z., 283/2008 Z. z.,
476/2008 Z. z., 73/2009 Z. z., 293/2009 Z. z., 309/2009 Z. z., 136/2010 Z. z.,142/2010 Z. z.,397/2011 Z. z.,
189/2012 Z. z.,251/2012 Z. z.)
Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (v znení zákonov č. 587/2004 Z. z., 230/2005 Z. z., 479/2005 Z. z., 532/2005 Z. z.,
359/2007 Z. z., 514/2008 Z. z., 515/2008 Z. z., 384/2009 Z. z. ,134/2010 Z. z., 556/2010 Z. z., 258/2011 Z. z.,
408/2011 Z. z., 306/2012 Z. z., 321/2012 Z. z., 180/2013 Z. z., 35/2014 Z. z., 409/2014 Z. z., 262/2015 Z.z.)
Zákon NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v znení zákonov č. 205/2004 Z. z., 587/2004 Z. z., 15/2005 Z.
z., 569/2007 Z. z., 119/2010 Z. z., 137/2010 Z. z., 321/2013 Z. z., 345/2012 Z. z., 180/2013 Z. z., 319/2013 Z. z.,
506/2013 Z. z.128/2015 Z. z., )
Zákon NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a
lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v znení zákonov č. 549/2004 Z.
z., 571/2007 Z. z., 274/2009 Z. z., 396/2009 Z. z., 57/2013 Z. z., 145/2013 Z. z., 363/2014 Z. z., 24/2015 Z. z.)
Zákon NR SR č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z.
z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (v znení
zákonov č. 217/2004 Z. z., 549/2004 Z. z., 571/2007 Z. z., 285/2008 Z. z., 139/2010 Z. z., 559/2010 Z. z.,
145/2013 Z. z., 122/2015 Z. z., 125/2016 Z. z.,)
Zákon NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení
zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (v znení zákonov č.
525/2003 Z. z., 364/2004 Z. z., 587/2004 Z. z., 230/2005 Z. z., 515/2008 Z. z., 394/2009 Z. z., 250/2012 Z. z.,
180/2013 Z. z., 91/2016 Z. z.,)
Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (v znení zákonov č.
438/2002 Z. z., 215/2004 Z. z., 347/2004 Z. z., 562/2005 Z. z., 519/2007 Z. z., 445/2008 Z. z., 199/2009 Z. z.,
400/2011 Z. z., 37/2014 Z. z., 129/2015 Z. z., )
Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (v znení zákonov č.
423/2003 Z. z., 346/2007 Z. z. 600/2008 Z. z., 204/2011 Z. z.,180/2013 Z. z.)
Zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (v znení zákonov č. 222/1996 Z. z., 255/2001 Z. z., 419/2002 Z.
z., 173/2004 Z. z., 568/2007 Z. z., 669/2007 Z. z., 384/2008 Z. z., 304/2009 Z. z., 103/2010 Z.z.,345/2012 Z. z.,
180/2013 Z. z., 125/2016 Z. z., )
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Zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (v znení zákonov č. 747/2004 Z. z., 628/2005 Z. z., 207/2008
Z. z., 477/2008 Z. z.,145/2010 Z. z., 546/2010 Z. z., 204/2011 Z. z., 220/2011 Z. z., 382/2011 Z.z.,341/2012 Z. z.,
340/2015 Z. z., 125/2016 Z. z., )
Zákon NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení
neskorších predpisov (v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/1996 Z. z. a zákonov č.
80/1998 Z. z., 219/2000 Z. z., 193/2001 Z. z. , 419/2002 Z. z., 503/2003 Z. z., 549/2004 Z. z., 537/2006 Z. z.,
396/2009Z.z. 139/2010 Z. z., 241/2012 Z.z.,57/2013 Z. z., 180/2013 Z. z., 34/2014 Z. z., 115/2014 Z. z., 24/2015
Z. z.,125/2016 Z.z.)
Zákon SNR č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov (v znení zákonov č. 127/1994 Z.
z., 287/1994 Z. z., 171/1998 Z. z., 211/2000 Z. z., 332/2007 Z. z.)
Zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových
úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (v znení zákonov č.
293/1992 Zb., 323/1992 Zb., 187/1993 Z. z., 12/1994 Z. z., 180/1995 Z. z., 222/1996 Z. z., 80/1998 Z. z.,
256/2001 Z. z., 420/2002 Z. z., 518/2003 Z. z., 217/2004 Z. z., 523/2004 Z. z., 549/2004 Z. z., 571/2007 Z. z.,
285/2008 Z. z., 66/2009 Z. z., 499/2009Z. z., 136/2010 Z. z. , 139/2010 Z. z., 559/2010 Z. z. 547/2011 Z. z.,
345/2012 Z. z., 145/2013 Z. z., 180/2013 Z. z., 547/2013 Z. z., 115/2014 Z. z., 363/2014 Z. z .125/2016 Z.z.)
Zákon SNR č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku ako
vyplýva zo zmien a doplnení neskorších predpisov (v znení zákonov č. 42/1992 Zb., 93/1992 Zb., 542/1992 Zb.,
186/1993 Z. z., 11/1994 Z. z., 205/1996 Z. z., 64/1997 Z. z., 80/1998 Z. z., 72/1999 Z. z., 175/1999 Z. z.,
456/2002 Z. z., 172/2003 Z. z., 504/2003 Z. z., 12/2004 Z. z., 549/2004 Z. z., 595/2006 Z. z., 523/2007 Z. z.,
571/2007 Z. z., 285/2008 Z. z., 396/2009 Z. z. 139/2010 Z. z., 559/2010 Z. z. 145/2013 Z. z., 180/2013 Z. z.,
140/2014 Z. z. 122/2015 Z.z., 125/2016 Z.z.,)
Zákon NZ ČSSR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov [v znení
zákonov č. 138/2004 Z. z. (úplné znenie zákona č. 71/1967 Zb. ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných
zákonom č. 215/2002 Z. z. a zákonom č. 527/2003 Z. z.),122/2006 Z. z., 445/2008 Z. z., 204/2011 Z. z. 176/2015
Z.z. 125/2016 Z.z. ]
Zákon NZ ČSSR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (v
znení zákonov č. 72/1969 Zb., 139/1982 Zb., 27/1984 Zb., 160/1996 Z. z., 58/1997 Z. z., 395/1998 Z. z.,
343/1999 Z. z., 388/2000 Z. z., 416/2001 Z.z.,439/2001 Z. z., 524/2003 Z. z., 639/2004 Z. z., 725/2004 Z. z.,
93/2005 Z. z., 479/2005 Z. z., 25/2007 Z. z., 275/2007 Z. z., 664/2007 Z. z., 86/2008 Z. z., 8/2008 Z. z., 70/2009
Z. z., 60/2010 Z. z., 144/2010 Z. z.,249/2011 Z. z., 317/2012 Z. z., 345/2012 Z. z., 180/2013 Z. z., 368/2013 Z. z.,
388/2013 Z. z., 488/2013 Z. z., 293/2014 Z. z.,387/2015 Z.z., 282/2015 Z. z. )
Zákon NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (v znení zákonov č. 318/2012 Z. z.,180/2013 Z. z., 350/2015 Z. z.,)
Zákon FZ ČSSR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (v znení zákonov č. 103/1990 Zb., 262/1992 Zb., 136/1995 Z. z., 199/1995 Z. z., 286/1996
Z. z., 229/1997 Z. z., 175/1999 Z. z., 237/2000 Z. z., 553/2001 Z. z., 217/2002 Z. z., 416/2001 Z. z., 103/2003 Z.
z., 245/2003 Z. z., 417/2003 Z. z., 608/2003 Z. z., 541/2004 Z. z., 290/2005 Z. z., 479/2005 Z. z., 24/2006 Z. z.,
218/2007 Z. z., 540/2008 Z. z., 66/2009 Z. z., 513/2009 Z. z., 118/2010 Z. z., 145/2010 Z. z., 547/2010 Z. z.,
408/2011 Z. z., 300/2012 Z. z., 180/2013 Z. z., 219/2013 Z. z., 368/2013 Z. z., 293/2015 Z. z., 314/2014 Z. z.,
293/2014 Z.z., 154/2015 Z. z., 254/2015 Z. z., 247/2015 Z.z.,)
Vyhlášky
Vyhláška ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších
predpisov (v znení vyhlášok ÚGKK SR č. 74/2011 Z. z., 87/2013 Z. z.)
Vyhláška ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a
kartografii v znení neskorších predpisov (v znení vyhlášok ÚGKK SR č. 75/2011 Z. z., 26/2014 Z. z.)
Vyhláška MŽP SR č. 29/2005 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem
vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a technických úpravách v ochranných pásmach
vodárenských zdrojov
Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov (v znení vyhlášok MŽP SR č. 492/2006 Z. z., 638/2007 Z. z., 579/2008 Z. z.,
173/2011 Z. z., 158/2014 Z. z., )
Vyhláška MŽP SR č. 17/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné prírodné rezervácie a uverejňuje zoznam
prírodných rezervácií v znení neskorších predpisov (v znení vyhlášky MŽP č. 420/2003 Z. z.)
Vyhláška MŽP SR č. 319/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zóny Pieninského národného parku
Vyhláška SKŽP SR č. 166/1991 Zb. o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v Tatranskom
národnom parku
Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (v znení vyhlášok MV SR
č. 562/2005 Z. z., 591/2005 Z. z., 259/2009 Z. z.)
Vyhláška FMD ČSSR č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
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*

vyhláška zrušená zákonom NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov: Zrušenie tejto vyhlášky
nadobudne účinnosť až dňom nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzných predpisov vydaných podľa § 66 zákona č.
326/2005 Z. z.
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