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

Nitrianska Streda

Lesný celok:

7 193,7084 ha

Výmera lesných pozemkov :

Partizánske

Lesný hospodársky celok (celky) :

Vypracoval

LH Projekt - SK, s.r.o.

Adresa

8.mája 4387/15, 921 01 Piešťany
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Dátum

28.2.2019

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Dôvod pre vyhotovenie programu starostlivosti o lesy (ďalej len "PSL") :
Doteraz platný LHP bol vyhotovený pre LC Nitrianska Streda a LC Neštátne lesy Nitrianska Streda na
obdobie rokov 2010 – 2019. Dôvodom pre vyhotovenie PSL je skončenie platnosti doterajších LHP. Nový
PSL sa vyhotoví na obdobie rokov 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 lesného hospodárstva zo dňa 18.6.2018 pod číslom: OU-NROOP4-2018/023071-2. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 6.8.2018.
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. Ivan Greguš

5729/1998-720/348-18

Adresa
8.mája 4387/15
921 01 Piešťany

č. tel.

e-mail

0918 509 319

gregus@lhprojekt.sk

Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie PSL pre LC Nitrianska Streda (ďalej
len „správa“) vyhotovená v zmysle §41 ods. 6 zákona a predložená Okresnému úradu Nitra, Odboru opravných
prostriedkov je podkladom protokolu vyhotoveného 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
.

Vlastnícky celok (VC)

LHC

1. LESY SR š.p. OZ Topoľčianky

Výmera lesných pozemkov v
ha
5 259,5115

2. GLOCK Forst Slowakei, s.r.o.

571,2364

3. SLOV FOREST – Á.J., s.r.o.

512,1576

4. Ing. Jozef Nikodem TOP FOREST

343,5566

5. Združenie urbárnikov, pozem. spol. Súlovce
Urbár, spoločenstvo majiteľov lesných pozemkov,
6.
pozem. spol. Krnča
7. Lesná spoločnosť Tríbeč, pozem. spol.

Partizánske

227,0146
113,0121
86,3048

8. Jaroslav Kerek, Andrej Kerek

60,0569

9. Pasienkové spoločenstvo, pozem. spol., Krnča

45,5956

10. Vlastníci malých výmer

47,7706

7 266,2170

Spolu
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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

Obhospodarovateľ
1

2

Lesy SR š.p.,
OZ Topoľčianky
GLOCK Forst Slowakei, s.r.o.
1015
972 47 Oslany

Štatutárny zástupca

Odborný lesný hospodár

Ing. Milan Garaj – riaditeľ OZ

Ing. Peter Rácek,

Parková 7, 951 93 Topoľčianky
037/640 3427
m.garaj@lesy.sk

Lesná správa Nitrianska Streda
0918 333 542 038/531 0370
peter.racek@lesy.sk

Ing. Gaston Glock

Ing. Tomáš Minich

Klagenfurter Str. 32a
Velden am Wörthersee 9220
Rakúska republika

Na Papiereň 342/89, 972 44
Kamenec pod Vtáčnikom,

JUDr. Jozef Ábel

Bojná 391, 956 01 Bojná
0903 405 869

Ing. Tibor Ábel
3

4

5
6

7

SLOV FOREST – Á.J., s.r.o.

Ing. Jozef Nikodem TOP
Forest
J. Kráľa 1023/86
956 17 Solčany

Združenie urbárnikov,
pozem. spol. Súlovce
Urbár, spoločenstvo
majiteľov lesných pozemkov,
pozem. spol. Krnča
Lesná spoločnosť Tríbeč,
pozem. spol.
Dudvážska 17
821 07 Bratislava

10

11

Ing. Jozef Nikodem
J. Kráľa 1023/86
956 17 Solčany

JUDr. Július Šuchter
Súlovce 243, 956 14 Súlovce

Jozef Markovič
Stummerova 38
955 01 Topoľčany

Jaroslav Kerek

Andrej Kerek

Streďanská 2731/32
955 01 Topoľčany

TLH - Holding, a.s.
Hraničná 18
821 05 Bratislava

PAPPEX GROUP, s.r.o.
M. Rázusa 4822/34A
Topoľčany 955 01

12

Združenie bývalých
urbárnikov obce Rajčany,
pozem. spol.

13

Bohumil Nový

14
15

Štefan Ťažár
Ing. Zoltán Harsányi, PhD.

Vladimír Vlčák
Lipová 121
049 41 Krásnohorské Podhradie
v.vlcak@gmail.com

Ing. Anton Giertli
Novohradská 12, 984 01 Lučenec
0903 483 497

Štefan Mišových

Bojná 341, 956 01 Bojná

Pasienkové spoločenstvo,
pozem. spol., Krnča

JUDr. Jozef Ábel
Krnča 134, 956 19 Krnča
0903 210 948

Krnča 97, 956 19 Krnča

Jaroslav Kerek
8

9

Krnča 134
956 19 Krnča

Andrej Kerek

Štefan Hodál
Spoločnosť zanikla 17.12.2016
v dôsledku zlúčenia.
Právny nástupca: Tesla Liptovský
Hrádok, a.s. Pálenica 53/79
033 17 Liptovský Hrádok

Miroslav Krošlák
184
956 16 Nitrianska Streda
Jozef Paulen

Ing. Peter Zemaník
Moravské Lieskové 231
916 42 Moravské Lieskové
0905 690 585

Igor Bednár
Palkovičova 2833/10
955 01 Topoľčany
0903 483 497

Ing. Jozef Ratičák
Hodžova 34, 949 01 Nitra

Ing. Tibor Ábel
Bojná 391, 956 01 Bojná
0903 405 869

Ing. Jozef Ratičák
Hodžova 34, 949 01 Nitra

Horné Chlebany 89
956 31 Krušovce

Bohumil Nový
SNP 366/2 972 45 Bystričany
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Bohumil Nový
SNP 366/2 972 45 Bystričany
0918 333 661

2.3. Posúdenie stavu katastra nehnuteľností (KN) a majetkovo právnych pomerov
LC Nitrianska Streda sa nachádza v týchto katastrálnych územiach :
Nitrianský kraj - okres Nitra: Bádice, Dolné Lefantovce, Horné Lefantovce;
okres Topoľčany: Čeľadince, Kovarce, Krnča, Ludanice, Nitrianska Streda, Oponice, Práznovce, Preseľany,
Rajčany, Solčany, Súlovce,
Prehľad obhospodarovateľov lesa, správcov a vlastníkov lesa na lesných pozemkoch v LC

Obhospodarovateľ lesa
1

Lesy SR š.p. OZ
Topoľčianky

Katastrálne
územie
Bádice
Dolné
Lefantovce
Horné
Lefantovce
Čeľadince

Vlastník lesných pozemkov
Slovenská republika

92,7874

súkromné - neodovzdané

59,0301

súkromné - neodovzdané

12,8522

Slovenská republika

9,6373

Slovenská republika

6,4564

súkromné - neodovzdané

0,0752

Urbár Kovarce
súkromné - neodovzdané
Slovenská republika

Krnča

Ludanice

Nitrianska
Streda

Oponice

Súlovce

63,0120
417,5498

R. Poláková

20,2163

B. Štangová

20,2163

súkromné - neodovzdané

12,4364

Slovenská republika

0,2437

A. Macková

0,5304

súkromné - neodovzdané

0,0262

Slovenská republika

424,7831

M. Mojtová

177,0512

súkromné - neodovzdané

8,6111

Slovenská republika

19,5044

RKC farnosť Oponice

2,8485

K&K REALITY

253,0071
91,5174
491,8607

Urbár Práznovce

46,5580

súkromné - neodovzdané

23,1174

Súkromné
Slovenská republika

Solčany

155,0149

26,6625

Slovenská republika

Preseľany

1 017,4605

L. Hýrošš

súkromné - neodovzdané
Práznovce

933,2589

súkromné - neodovzdané

Slovenská republika
Kovarce

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

RKC farnosť Solčany

0,8976
782,5693
4,2368

ULC Solčany

28,8923

súkromné - neodovzdané

25,9413

súkromné - neodovzdané

4,7075
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Spolu výmera LP 1. obhospodarovateľa lesa
Glock Forst Slowakei, s.r.o
Glock Forst Slowakei, s.r.o. Krnča
Súlovce

SLOV FOREST – Á.J., s.r.o. Krnča
Krnča

Kapitulské lesy Súlovce
JUDr. Jozef Ábel
SLOV FOREST – Á.J., s.r.o.

Spolu výmera LP 2. obhospodarovateľa lesa
4

Korec a spol.
Urbárska spoločnosť, pozem. spol. Nitrianska
Nitrianska Streda
Streda
Nitrianska Streda Obec Nitrianska Streda
Združenie bývalých urbárnikov, pozem. spol.
Solčany
Solčany

Spolu výmera LP 3. obhospodarovateľa lesa
5 Združenie urbárnikov,
Súlovce
Združenie urbárnikov, pozem. spol. Súlovce
pozem. spol. Súlovce
6 Urbár, spoločenstvo
majiteľov lesných
Urbár, spoločenstvo majiteľov lesných
Krnča
pozemkov, pozem. spol. Krnča
pozemkov, pozem. spol.
Krnča
7 Lesná spoločnosť Tríbeč,
Kovarce
Lesná spoločnosť Tríbeč, pozem. spol.
pozem. spol.
8 Jaroslav Kerek, Andrej
Združenie bývalých urbárnikov pozem. spol.
Nitrianska Streda
Čeľadince
Kerek
9 Pasienkové spoločenstvo,
Krnča
. Pasienkové spoločenstvo, pozem. spol., Krnča
pozem. spol., Krnča
10 TLH - Holding, a.s.
Krnča
TLH - Holding, a.s.
11 PAPPEX GROUP, s.r.o.
Krnča
PAPPEX GROUP, s.r.o.
12 Združenie bývalých
urbárnikov obce Rajčany,
pozem. spol.
13 Bohumil Nový
14 Štefan Ťažár
15 Ing. Zoltán Harsányi, PhD.

3,0542
68,2866
512,1576

Krnča

Ing. Jozef Nikodem TOP
FOREST

5 259,5115
571,2364
440,8168

73,5848
61,5125
2,5738
205,8855
343,5566
227,0146
113,0121
86,3048
60,0569
45,5956
10,1250
8,9286

Rajčany

Združenie bývalých urbárnikov obce Rajčany,
pozem. spol.

6,9286

Ludanice

Bohumil Nový, Peter Jamrich,
Terézia Ľuptáková

1,4209

Horné
Lefantovce
Krnča

Štefan Ťažár

Ing. Zoltán Harsányi, PhD.

Spolu

10,9310
9,4365
7 266,2167

Podklady do tabuliek č. 2 - 4 boli poskytnuté OZ Topoľčianky, OÚ Topoľčany OPL, z rozhodnutia o určení
celku.
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
Projekt pozemkových úprav bol ukončený v katastrálnom území Oponice.

3. PREHĽAD DOTERAJŠIEHO HOSPODÁRENIA
3.1. Výsledky hospodárenia vo vzťahu k platnému PSL
LESY SR, š.p. Banská Bystrica - OZ Topoľčianky, LS Nitrianska Streda
Výška naplánovaného celkového etátu bola zmenená na 257106 m3. Ťažba celkom bola splnená na 91 %,
ťažba výchovná (ŤV) do 50 r. je splnená na 118 %. ŤV nad 50 r. je prekročená na 120 %. Navýšenie
a prekročenie je spôsobené zmenami v jednotlivých porastoch odsúhlasených OÚ NR. Ťažba náhodná
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predstavovala z ťažby celkom 11%. Príčinami náhodnej ťažby boli najmä sucho (80%) a vietor (10%). Plán
prečistiek bol splnený na 100%. V roku 2019 je ešte naplánovaných 20,31 ha prečistiek. Zalesnením ubudlo
126,04 ha holín, z toho prvé zalesnenie tvorí 95% a opakované 5%. Prirodzené zmladenie bolo vykázané na
ploche 114,68 ha. Prírastok holín z ťažby bol 241,49ha. Hlavné príčiny opakovaného zalesňovania sú sucho
(100%).
Glock Forst Slowakei, s.r.o.
Výška naplánovaného celkového etátu 31 809 m3 bola zmenená na 46 923 m3. Ťažba celkom bola splnená
na 61 %, ťažba výchovná (ŤV) do 50 r. je splnená na 1 %. ŤV nad 50 r. je splnená na 82 %. Navýšenie
a prekročenie je spôsobené zmenami v jednotlivých porastoch odsúhlasených KLU NR. Ťažba náhodná
predstavovala z ťažby celkom 18%. Príčinami náhodnej ťažby boli najmä vietor (98%) a sucho (2%). Plán
prečistiek bol splnený na 81%. V roku 2019 je ešte naplánovaných 1,45 ha prečistiek. Zalesnením ubudlo
19,44 ha holín, z toho prvé zalesnenie tvorí 63% a opakované 37%. Prirodzené zmladenie bolo vykázané na
ploche 5,94 ha. Prírastok holín z ťažby bol 14,79 ha. Hlavné príčiny opakovaného zalesňovania sú sucho
(60%) a zver (40%).
SLOV FOREST – Á.J., s.r.o.
Kapitulské lesy Súlovce: Výška naplánovaného celkového etátu 10 880 m3 (OU 8240m3, VU 2640 m3)
nebola zmenená. K 31.12.2018 bolo spracované 10 742 m3, z toho náhodná ťažba bola 689 m3 ( 6,41%)
SLOV FOREST-A.J. : Výška naplánovaného celkového etátu 1510 m3 nebola zmenená. K 31.12.2018 bolo
spracované 1510 m3.
Združenie urbárnikov, pozemkové spol. Súľovce
Stanovený celkový etát na roky 2010- 2019 bol stanovený vo výške 5 410 m3, z toho ihličnatá 48 m3
a listnatá 5362 m3. Predpokladá výška ťažby za uvedené obdobie bude cca 4 600 m3, z toho ihličnatá 80 m3
a listnatá 4 520 m3. Náhodná celkom 500 m3 čo predstavuje 10, 87% z celkovej výšky ťažby. Príčinou
náhodnej ťažby u listnatých drevín boli najmä tracheomykózy u duba, iné huby u brezy a vietor, u ihličnatých
drevín lykožrút smrekový, lykožrút smrekovcový a u borovice podkôrnikovité. Prečistky vykonávané zatiaľ
neboli. Zalesnené prirodzeným zmladením bolo celkom 8,77 ha, z toho ag- 8,62 ha, dz- 0,06 ha, js-0.07 ha
a cs-0.02 ha. Z prebierkovej násobnej plochy 88,16 ha je vykonaných za 9 rokov 77,65 ha a je predpoklad že
plošný predpis bude naplnený do celkovej plánovanej výšky
Andrej Kerek ( vlastník ZBU,p.s. Čeľadince)
Výška naplánovaného celkového etátu nebola zmenená. Ťažba celkom bola splnená na 82 %, ťažba
výchovná (ŤV) do 50 r. je splnená na 84 %. ŤV nad 50 r. je splnená na 73 %. Plán prečistiek bol splnený na
100%. V roku 2019 je ešte naplánované vykonať doruby nad PZ na výmere cca 5,00ha. Zalesnením ubudlo
3,89 ha holín,všetko z prirodzeného zmladenia. Prírastok holín z ťažby bol 4,74 ha.
PAPPEX GROUP, s.r.o.
Výška naplánovaného celkového etátu 184 m3 bola zmenená na 710 m3. K 31.12.2018 bolo vyťažených 575
m3, z toho náhodná ťažba bola 73 m3 (12,7%)
Pasienkové spoločenstvo, pozem. spol., Krnča
V LHP na roky 2010-2019 naplánovaná výška celkového etátu 488 m3 nebola zmenená. K 31.12.2018 bolo
vyťažených 261 m3, z toho náhodná ťažba bola 52 m3 (20%).
V Projekte starostlivosti o lesné pozemky na roky 2017-2019 bola naplánovaná tažba vo výške 390 m3.
K 31.12.2018 bolo vyťažených 155 m3.
Podklady od ostatných obhospodarovateľov neboli k termínu písania tejto správy spracovateľovi k dispozícii.

4. ŠPECIFIKÁ A OBMEDZENIA OVPLYVŇUJÚCE VYHOTOVENIE PSL A OBHOSPODAROVANIE
LESOV
4.1. Výskumné plochy, trvalé monitorovacie plochy, produktovody
Na území LC Nitrianska Streda sa nachádza 5 trvalých monitorovacích plôch. Trvalé výskumné plochy tu
neboli zriadené.
Tab. č. 5

Obhospodarovateľ
lesa
Lesy SR, š.p.

Katastrálne
územie

Označenie
plochy
v PSL
F1/8A
F1/8

Druh
plochy

Kovarce
Nitrianska Streda
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Označenie
VP,TMP,IP

Výmera
plochy

Poznámka

TMP
TMP

200 m2
200 m2

Porast 1267
Porast 1432

Práznovce
Krnča
Horné
Lefantovce

F2/8
F2/7C

TMP
TMP

500 m2
200 m2

Porast 1621
Porast 1762

F/8B

TMP

1000 m2

Porast 1082

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 nachádzajú elektrovody E1- E4 a E101-103, ktoré budú pri obnove PSL aktualizované.

4.2. Zdroje lesného reprodukčného materiálu
Uznané porasty (UP)
Tab.č.6.
Dielec

ČP

PS

Etáž

Výmera

Vek

Drevina

ha

Zdroj
reprodukčného
materiálu

Fenotypová kategória uznanej
dreviny

(podľa §4 ods. 2
zákona 217/2004
Z.z.

A

B
Ha

Evidenčné číslo
uznaného
reprodukčného
zdroja

3,12

85

DZ

uznaný porast

3,12

20532TO-009

1414

5,02

110

BK

uznaný porast

4,92

26534TO-012

1415

2,83

110

BK

uznaný porast

2,35

26534TO-012

JS

uznaný porast

0,40

33514TO-380

1194

B

1459

17,03

100

SC

uznaný porast

11,92

13552TO-007

1495

4,20

95

DZ

uznaný porast

2,94

20533TO-010

1525

7,62

105

1526

1

1530

A

1530

B

1

2,94

135

DZ

uznaný porast

6,55

20533TO-010

BK

uznaný porast

0,91

26533TO-013

DZ

uznaný porast

1,30

20533TO-010

BK

uznaný porast

1,62

26533TO-013

5,99

105

BK

uznaný porast

5,39

26533TO-013

1

1

1,72

125

DZ

uznaný porast

1,08

20533TO-010

1531

1

1

2,68

135

BK

uznaný porast

2,65

26533TO-013

1532

1

8,30

135

BK

uznaný porast

7,72

26534TO-014

JS

uznaný porast

0,50

33514TO-380

1581

11,12

75

BK

uznaný porast

11,12

26533TO-013

1585

7,56

125

BK

uznaný porast

7,18

26533TO-013

4,47

115

BK

uznaný porast

4,47

26533TO-015

1673

A

1673

B

4,53

85

BK

uznaný porast

4,53

26533TO-015

1673

C

7,53

140

BK

uznaný porast

7,16

26534TO-012

1675

A

9,14

85

BK

uznaný porast

8,22

26533TO-015

1675

B

5,76

115

BK

uznaný porast

5,76

26533TO-015

1715

B

2,00

115

1722
1725

1

1

3,65
A

9,21

100
110

DZ

uznaný porast

0,70

20532TO-009

BK

uznaný porast

1,28

26532TO-011

DZ

uznaný porast

0,36

20533TO-010

BK

uznaný porast

3,28

26533TO-015

DZ

uznaný porast

0,92

20532TO-009

BK

uznaný porast

8,20

26532TO-011

1729

B

2,19

110

BK

uznaný porast

2,19

26533TO-015

1737

C

4,27

90

BK

uznaný porast

4,06

26533TO-015

9,30

135

BK

uznaný porast

8,37

26534TO-012

0,87

90

BK

uznaný porast

0,87

26534TO-012

1738
1739

Spolu

A

143,05

0,00

Semenné porasty (SP) sa na LC Nitrianska Streda nenachádzajú.
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132,04

Výberové stromy (VS) - sa na LC Nitrianska Streda nenachádzajú.
Semenné sady (SS) sa na LC Nitrianska Streda nenachádzajú.
Identifikované zdroje (IZ) sa na LC Nitrianska Streda nenachádzajú.
Génové základne (GZ) sa na LC Nitrianska Streda nenachádzajú.

4.3. Chránené územia ochrany prírody a ich ochranné pásma
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov)

(Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z.

Prehľad chránených území a požiadavky OP na území LC Nitrianska Streda:
Podklady pre túto kapitolu poskytla ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie.
Územie lesného celku sa nachádza v 1.stupni ochrany v zmysle ustanovení zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Výnimku predstavujú existujúce
maloplošné chránené územia, územia sústavy Natura2000 a Chránená krajinná oblasť Ponitrie. Na území sa
nachádza chránený strom – CHS Sekvoja Horňany.
Existujúce chránené územia a stromy:
Národná prírodná rezervácia Hrdovická
Základné údaje:
Evidenčné číslo: 51
Výmera chráneného územia: 300 300 m2
Výmera ochranného pásma: Rok vyhlásenia: 1982
Rok poslednej novelizácie: Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava MK SSR č. 6161/1982-32 z 30.9.1982 - ú. od
1.12.1982, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Nitre č. 1/2004 z 10.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Predmet ochrany: Ochrana geomorfologicky, biologicky i krajinársky významného priestoru v pohorí Tribeč, so
zachovalými fragmentami pôvodných kyslých skalných a lesostepných rastlinných spoločenstiev na
kremencoch a s výskytom vzácnych a fytogeograficky významných druhov.
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno (ÚEV Hôrky, CHVÚ Tribeč)
Na území platí 4. stupeň ochrany. NPR má vymedzené ochranné pásmo v šírke 100m smerom von
od
jej
hranice
a platí
v ňom
3.
stupeň
ochrany
(§17
ods.
7
zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov). PR tvoria JPRL uvedené
v tabuľke v kategórii ochranných lesov.
Návrh usmernenia lesohospodárskej činnosti – vzhľadom na znížený stupeň ochrany sa predpokladá
prípadná realizácia hospodárskych opatrení, ktorých rozsah navrhujeme spresniť v priebehu vyhotovenia
PSL.
NPR Hrdovická – zoznam JPRL podľa platného PSL
LC
JPRL KL
Nitrianska Streda
1444A O
Nitrianska Streda
1445A O
Nitrianska Streda
1445B O
Nitrianska Streda
1446 O
Prírodná rezervácia Kovarská hôrka
Základné údaje:
Evidenčné číslo: 808
Výmera chráneného územia: 44 000 m2
Výmera ochranného pásma: -
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Rok vyhlásenia: 1993
Rok poslednej novelizácie: Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 83/1993 Z.
z. z 23.3.1993, 4. stupeň o. - vyhl. KÚŽP v Nitre č. 1/2004 z 10.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Predmet ochrany: CHÚ patrí k územiam s ojedinelým zložením vegetácie atlantického charakteru. Hojný
výskyt hrdobarky páchnucej (Teucrium scorodonia, v SR len v tejto časti Tribeča). Biocenózy na chudobnom
kyslom kremencovom podklade.
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno (ÚEV Hôrky, CHVÚ Tribeč)
Na území platí 4. stupeň ochrany. PR má vymedzené ochranné pásmo v šírke 100m smerom von od
jej
hranice
a platí
v ňom
3.
stupeň
ochrany
(§17
ods.
7
zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov). PR tvorí JPRL uvedená v tabuľke
v kategórii ochranných lesov.
Návrh usmernenia lesohospodárskej činnosti – vzhľadom na znížený stupeň ochrany sa predpokladá
prípadná realizácia hospodárskych opatrení, ktorých rozsah navrhujeme spresniť v priebehu vyhotovenia
PSL.
PR Kovarská hôrka – zoznam JPRL podľa platného PSL
LC
JPRL KL
Nitrianska Streda
1369A O
Prírodná rezervácia Solčiansky háj
Základné údaje:
Evidenčné číslo: 157
Výmera chráneného územia: 70 700 m2
Výmera ochranného pásma: Rok vyhlásenia: 1984
Rok poslednej novelizácie: 1988
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos MK SSR č. 1160/1988-32 z 30.6.1988 - ú. od 1.9.1988,
4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Nitre č. 1/2004 z 10.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Predmet ochrany: Ochrana geomorfologicky, biologicky i krajinársky významného priestoru pohoria Tribeč so
zachovalými prirodzenými dúbravami, lesostepnými i skalnými spoločenstvami na kyslom podklade na
vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno (ÚEV Hôrky, CHVÚ Tribeč)
Na území platí 4. stupeň ochrany. PR má vymedzené ochranné pásmo v šírke 100m smerom von od
jej
hranice
a platí
v ňom
3.
stupeň
ochrany
(§17
ods.
7
zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov). PR tvoria JPRL uvedené
v tabuľke v kategórii ochranných lesov.
Návrh usmernenia lesohospodárskej činnosti – vzhľadom na znížený stupeň ochrany sa predpokladá
prípadná realizácia hospodárskych opatrení, ktorých rozsah navrhujeme spresniť v priebehu vyhotovenia
PSL.
PR Solčiansky háj – zoznam JPRL podľa platného PSL
LC
JPRL KL
Nitrianska Streda
1549A O
Nitrianska Streda

1549B O

V uvedených MCHÚ, ale aj mimo nich je identifikovaný výskyt chráneného druhu rastliny národného
významu – hrdobarky páchnucej (Teucrium scorodonia L.). Evidovaný je v nasledovných častiach lesných
porastov: 1167, 1168, 1205, 1206, 1211, 1213, 1231 01, 1231 02, 1232, 1234A, 1326B, 1327, 1328, 1329,
1330, 1335, 1356, 1369A, 1369B, 1370, 1371, 1398, 1399, 1400, 1430, 1431, 1444A, 1445A, 1445B, 1446,
1447, 1549A, 1549B, 1555, 1556, 1557, 1560B, 1775, 1875. Rastlina sa vyskytuje na presvetlených často
sutinových miestach. Uvedené lesné porasty sú zaradené prevažne do kategórie ochranných lesov, čo
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nepredpokladá ich intenzívnejšie hospodárske využitie. Podmienky ochrany chránených druhov rastlín sú
uvedené v § 34 (Chránená rastlina) zákona č. 543/2002 Z. z. .
V lesnom celku sa ďalej nachádzajú územia európskeho významu. Územia sú navrhované
z dôvodu ochrany biotopov a druhov európskeho významu. Sú súčasťou súvislej európskej sústavy
chránených území (tzv. NATURA 2000). Výnosom MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva
národný zoznam území európskeho významu (ďalej len „Výnos“) bolo zaradené ako navrhované územie
európskeho významu pod označením:
SKUEV0133 Hôrky
Navrhované
územia
európskeho
významu
schválila
Európska
Komisia.
Dňa
13. novembra 2007 bolo vydané rozhodnutie Komisie ES K(2007)5404, ktorým sa podľa smernice Rady
92/43/EHS prijíma zoznam území európskeho významu v panónskom biogeografickom regióne a dňa 25.
januára 2008 bolo vydané rozhodnutie Komisie ES K(2008)271, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS
prijíma zoznam území európskeho významu v alpskom biogeografickom regióne.
Hôrky
Identifikačný kód: SKUEV0133
Katastrálne územie: Okres Topoľčany: Kovarce, Nitrianska Streda, Solčany
Výmera lokality: 82,54 ha
Časová doba platnosti podmienok ochrany: od 1.1. do 31.12. každého roka
Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu:
Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Nespevnené
silikátové skalné sutiny kolinného stupňa (8150), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
(8220), Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0), Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách
(4030) a druhov európskeho významu: fuzáč alpský (Rosalia alpina) a roháč obyčajný (Lucanus cervus).
V dotknutom území platí 2., 3. a 4. stupeň územnej ochrany.
Opatrením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017
č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. júla
2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu bolo do sústavy
NATURA2000 doplnené územie:
SKUEV2133 Hôrky
Hôrky
Identifikačný kód: SKUEV2133
Katastrálne územie: Okres Partizánske: Klátova Nová Ves, Kolačno, Okres Topoľčany: Kovarce, Krnča,
Nitrianska Streda, Súlovce, Okres Zlaté Moravce: Kostoľany pod Tribečom, Ladice, Velčice
Výmera lokality: 173,85 ha
Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu Suché
vresoviská v nížinách a pahorkatinách (4030), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
(8220), Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd (8230), Lipovo-javorové sutinové lesy (*9180),
Dubovo-hrabové lesy panónske (*91G0), Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (*91I0).
V dotknutom území platí 2. stupeň územnej ochrany.
Hranice uvedených území sú súčasťou elektronickej prílohy zaslanej vyhotoviteľovi PSL.
Upozorňujeme na ustanovenia §6 (Ochrana biotopov) a § 28 (Odborné stanovisko – posúdenie
činnosti, ktorá môže mať samostatne alebo s inou činnosťou vplyv na územie európskeho významu) zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
V lesných porastoch je potrebné v čo najväčšej miere využívať prirodzenú obnovu a v obnovnom
zastúpení uplatňovať príslušné pôvodné druhy drevín.
Na územie lesného celku zasahuje časť Chráneného vtáčieho územia Tribeč, ktoré bolo vyhlásené
vyhláškou MŽP SR č. 17/2008 Z. z. zo 7. januára 2008 a je súčasťou území Natura2000. Vyhláška stanovuje
podrobnosti ochrany územia a vymedzuje aj osobitné lokality ochrany chránených druhov vtákov. Na území
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platí 1., 2. (územie CHKO Ponitrie), 3. a 4. stupeň ochrany (maloplošné chránené územia a ich ochranné
pásma)
podľa
zákona
č. 543/2002 Z. z. .
Dôvod vyhlásenia: územie sa vyhlasuje na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov
európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov ďatľa prostredného, hrdličky poľnej, krutihlava
hnedého, lelka lesného, muchára sivého, muchárika bielokrkého, orla kráľovského, penice jarabej, prepelice
poľnej, včelára lesného, výra skalného, žltochvosta lesného a zabezpečenia podmienok ich prežitia
a rozmnožovania.
Miesta, kde je zakázané vykonávať činnosť podľa § 2 ods. 1 vyhlášky sú bližšie určené jednotkami
priestorového rozdelenia lesa (príloha č. 2 vyhlášky):
LHC Partizánske:
1056, 1098A, 1098B, 1134B, 1142A, 1144A, 1144C, 1144D, 1148, 1151, 1161A, 1168, 1170, 1176, 1206
časť, 1223 01, 1223 02, 1225 10 časť, 1226 časť, 1231 01, 1231 02, 1264 časť, 1268B, 1273, 1274, 1280,
1286, 1289A, 1289B, 1298A časť, 1321 10, 1321 20, 1326B, 1384, 1400, 1444B, 1445A časť, 1488, 1489,
1527A, 1527B, 1527C, 1527D, 1527E, 1528, 1529A, 1529B, 1549A, 1580 01, 1580 02, 1623, 1635 30 časť,
1676 10, 1679, 1687, 1698, 1734, 1750, 1756A časť, 1756B časť, 1757 časť, 1770 01, 1770 02, 1772A,
1772B, 1775, 1806A časť, 1812, 1815, 1875
V uvedených lesných porastoch sa za činnosť, ktorá môže mať negatívny vplyv na predmet ochrany
podľa § 2 ods. 1 považuje:
- uplatňovanie iného hospodárskeho spôsobu ako účelového alebo výberkového,
- vykonávanie úmyselnej ťažby v dielcoch s porastmi staršími ako 50 rokov v čase od
1. marca do 31. júla,
- odstraňovanie dutinových hniezdnych stromov okrem zabezpečenia ochrany lesa.
Na celom území CHVÚ Tribeč platia podmienky ochrany určené v § 2 ods. 2 vyhlášky. Z uvedených
zákazov sa najviac hospodárenia v lesoch dotýka § 2 ods. 2 písm. a) a b):
- vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda orla kráľovského, ak tak určí obvodný úrad
životného prostredia,
- budovanie alebo využívanie poľovného zariadenia alebo vykonávanie práva poľovníctva od 15. februára
do 15. júla okrem práv poľovníckej stráže v blízkosti hniezda orla kráľovského, ak tak určí obvodný úrad
životného prostredia,
Priebeh hranice CHVÚ Tribeč je spolu s lokalitami osobitnej ochrany súčasťou elektronickej prílohy
zaslanej vyhotoviteľovi PSL. Pre chránené územie sa opäť vzťahuje ustanovenia § 28 (Odborné stanovisko –
posúdenie činnosti, ktorá môže mať samostatne alebo s inou činnosťou vplyv na chránené vtáčie územie)
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Do lesného celku ďalej zasahuje časť Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. CHKO Ponitrie bola
vyhlásená vyhláškou MK SSR č. 58/1985 Zb. Legislatívne zmeny týkajúce sa ochrany územia boli realizované
zákonom NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (§68 ods. 4, kde bola zmena ochrany CHKO
podľa vyhlášky zmenená na ochranu podľa novelizovaného zákona a následne boli § 69 ods. 25 zrušené §1
ods. 2 až 4 a §§2 až 6 vyhlášky MK SSR č. 58/1985 Zb., ktorou s vyhlasuje chránená krajinná oblasť
Ponitrie). Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v §104 ods. 18
prevzal ochranu vyhlásených chránených území za chránené v zmysle jeho ustanovení. Na území platí podľa
tohto zákona 2. stupeň ochrany (§ 13 zákona) okrem maloplošných chránených území so stupňami alebo
podmienkami ochrany uvedenými v predchádzajúcej časti dokumentu. Priebeh hranice CHKO je súčasťou
elektronickej prílohy zaslanej vyhotoviteľovi PSL.
Zákon č. 543/2002 Z. z. v § 13 ods. 2 definuje činnosti, na vykonanie ktorých je potrebné udelenie
súhlasu orgánu ochrany prírody, z ktorých sa najviac hospodárenia v lesoch týka udelenie súhlasu na:
- výstavbu lesných ciest a zvážnic,
- oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného
sadu a vinice,
- aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych
štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha,
V rámci lesného celku sa nachádza vyhlásený chránený strom mimo lesných pozemkov
(k. ú. Práznovce, parcely CKN č. 896, 897/1):
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-

CHS Sekvoja Horňany
sekvojovec mamutí (Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz)

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 254
Právny predpis: VZV KÚ v Nitre, 2/1996, 20. 11. 1996
Dôvod ochrany: Veľká biologická hodnota, estetický vzhľad, dominanta krajiny, na vedecko-výskumné a
náučno-osvetové ciele.
Podrobnosti
o podmienkach
ochrany
chránených
stromov
stanovuje
§
49
zákona
č. 543/2002 Z. z. .
Všeobecné požiadavky ochrany prírody pre obnovovaný LC:
- 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.) .
Skutočnosť, že JPRL patrí do chráneného územia požadujeme uviesť aj v opisnej časti PSL spolu so
stupňom územnej ochrany. Pre vyhlásené chránené územia požadujeme v čo najväčšej miere zachovať
priebeh hranice lesných porastov a ich výmeru. Túto požiadavku navrhujeme v čo najväčšej miere uplatniť aj
pre osobitné zóny ochrany CHVÚ Tribeč uvedené v zmysle § 2 ods. 1 vyhlášky.

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)
Lesné porasty nachádzajúce sa v obvode LC Nitrianska Streda neležia v žiadnej chránenej vodohospodárskej
oblasti.
Prehľad vodných zdrojov a vyhlásených ochranných pásiem vodných zdrojov:
V pásme hygienickej ochrany II. stupňa – vnútorná časť prameňa „Cánová“ sú porasty:
1156A (40%), 1156B (10%), 1157 (60%), 1158 (70%), 1159 (40%), 1160 (40%), 1161A (100%), 1193 (20%),
1197 (20%) a 1200 (50%) v obhospodarovaní Lesy SR, š.p.

V pásme hygienickej ochrany II. stupňa – vonkajšia časť, ktorá je spoločná pre prameň „Cánová“ a studňu
HVO-1 ležia JPRL v rozsahu: 1153 – 1155, 1156A (60%), 1156B (90%), 1157 (40%), 1158 (30%), 1159
(60%), 1160 (60%), 1161B -1168, 1169(50%), 1170(30%) 1176 – 1177, 1179 – 1186E, 1191 – 1192,
1193 (70%), 1194A, 1194B, 1196A, 1196B, 1197 (80%), 1200 (50%), 1201 – 1202, 1218A – 1219, 1802
v obhospodarovaní Lesy SR, š.p.
1187A - 1190, 1195, 1198 – 1999B, 1203 – 1217 v obhospodarovaní Združenia urbárnikov, pozem. spol.
Súlovce;
1220 – 1229B, 1231 (70%), 1231 (60%), 1240 – 1243, 1244A (60%), 1244B, 1244C v obhospodarovaní
SLOV FOREST - Á. J., s.r.o.
V pásme hygienickej ochrany II. stupňa – vonkajšia časť pre vodné zdroje HGT-1 a HGT-1A (vodovod Krnča)
ležia JPRL: 1783A, 1783B, 1793, 1815 a 1817 v obhospodarovaní Lesy SR, š.p.
1784, 1791 a 1792 v obhospodarovaní Urbáru, spoločenstva majiteľov lesných pozemkov pozem. spol. Krnča
V pásme hygienickej ochrany II. stupňa – vonkajšia časť pre vodný zdroj studňa S-1 vodovodu Podhorany –
Bádice“ ležia JPRL v rozsahu: 1001A – 1009, 1019 – 1025B v obhospodarovaní Lesy SR, š.p.
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Pri činnostiach v ochranných pásmach týchto vodárenských zdrojov treba postupovať tak, aby nedochádzalo
k porušovaniu ustanovení vodného zákona 364/2004 Z.z.
V zmysle § 28, ods.2 písm „e“ Vodného zákona je potrebné vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy na
schválenie PSL v ochranných pásmach vodárenských zdrojov.
4.5. Iné špecifiká a obmedzenia ktoré ovplyvňujú vyhotovenie PSL a obhospodarovanie lesov.
Lesy SR, š.p. Banská Bystrica v zmysle svojej celopodnikovej koncepcie zameranej na postupné
zavádzanie postupov prírode blízkeho obhospodarovania lesa do lesníckej prevádzky zakladajú objekty Pro
Silva, kde sa tieto postupy uplatňujú pri obhospodarovaní jednotlivých JPRL.
Požiadavky na zapracovanie do „Správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie
PSL“ pre objekty Pro Silva
1. 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.
2. Pre spôsob obhospodarovania uviesť v zhode s návrhom obhospodarovateľa z tabuľkového prehľadu
„t“ – pre obhospodarovanie s cieľom vytvárania trvalo viac etážového porastu,
3. 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).
4. 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 č.1/2014 NLC-ÚHUL Zvolen pre vyhotovovateľov PSL, vydaným 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
porastoch 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).
5. 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 resp.
doplniť 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.
Objekt Pro Silva „LC Nitrianska Streda“ (je vytvorený z porastov, navrhnutých na obhospodarovanie ako trvalo
viacetážové porasty v rámci LC)
JPRL

Spôsob
obhos.

Spôsob
obhos.

JPRL

1371 _ 0 0

t

1578 _

0

0

t

1375 _ 0 0

t

1579 _

0

0

1576 _ 0 0

t

1582 _

0

0

1577 _ 0 0

t

1584 _

0

0
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Spôsob
obhos.

JPRL
1585 _

0

0

t

t

1586 _

0

0

t

t

1621 _

0

0

t

t

1622 _

0

0

t

Objekt Pro Silva „Nitrianska Streda2“
JPRL

Spôsob
obhosp.

JPRL

1136
1137
1138
1139

Spôsob
obhosp.

JPRL

1140 a
1140b
1141a
1119a

Spôsob
obhosp.

1119b
1123
1124

5. KATEGORIZÁCIA LESOV NA LC
Vo vzťahu k subkategóriám ochranných lesov sú uvedené výmery z návrhu komplexného zisťovania
stavu lesa (ďalej len „KZSL“) a vo vzťahu k príslušným subkategóriám lesov osobitného určenia sú uvedené
výmery z rozhodnutí príslušného Okresného úradu Nitra, 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

Platný
LHP
ha

Návrh EKO
prieskumu
ha

Rozdiel
výmer
ha

Kategória lesov

Subkategória

H

-

6 439,57

6 430,92

-8,65

a

258,09

268,51

10,42

d

324,04

322,27

-1,77

Spolu kategória O

-

582,13

590,78

8,65

U

g

21,09

21,09

0

Spolu kategória U

-

21,09

21,09

0

Spolu LC

-

7 042,79

7 042,79

0

O

Rozhodnutie OÚ

OU-NR-OOP4-2018/043821

Poznámka: Výmera uvedená v tejto tabuľke i ďalších prílohách KZSL je výmerou porastovej plochy, nie
lesných pozemkov ako je uvedené v rozhodnutí o vyhlásení LC Nitrianska Streda. Rozdiel tvoria funkčné
plochy, lúčky, zamokrené plochy, produktovody, sklady a cesty.
5.2. Zoznam dielcov navrhovaných na vyhlásenie za lesy ochranné (ďalej len "OL")
Tab. č. 8
Kategória lesov

Subkategória

a

O
d

JPRL
1006B, 1008, 1024B, 1056, 1144A, 1144D, 1148, 1161B, 1170,
1176, 1206, 1213, 1223, 1226, 1231, 1268A, 1268B, 1273, 1274,
1280, 1286, 1289A, 1289B, 1300, 1304, 1305, 1307, 1313, 1315,
1324, 1326A, 1326B, 1328, 1330, 1335, 1365, 1369A, 1369B, 1400,
1422, 1430, 1445A, 1446, 1453, 1461, 1465, 1488, 1489, 1528,
1529A, 1529B, 1549A, 1580, 1612, 1623, 1628, 1660A, 1660B,
1660C, 1676, 1679, 1687, 1689, 1698, 1701, 1734, 1751, 1754,
1756A, 1772A, 1775, 1806A, 1812, 1815, 1875,
1006A, 1012, 1014, 1023A, 1023B, 1024A, 1035, 1037A, 1037B,
1043, 1062, 1068, 1087, 1098A, 1098B, 1105, 1134A, 1134B,
1142A, 1142B, 1142C, 1144B, 1144C, 1151, 1161A, 1168, 1193,
1199A, 1199B, 1219, 1264, 1294, 1317, 1321, 1323, 1340, 1346,
1347, 1372, 1384, 1392, 1399, 1408, 1420, 1444A, 1444B, 1445B,
1527A, 1527B, 1527C, 1527D, 1527E, 1549B, 1556, 1560A, 1560B,
1653, 1654, 1661, 1662, 1684, 1713, 1745, 1750, 1756B, 1770,
1772B, 1774, 1788, 1790, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806B,
1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1813, 1814, 1851, 1853, 1854, 1864,
1873A, 1873B, 1456 /. 1852/.
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5.3. Zoznam dielcov vyhlásených za lesy osobitného určenia (ďalej len "LOU")
Tab. č. 9
Kategória lesov

Subkategória

JPRL

U

g

1081, 1113A, 1113B, 1113C, 1113D, 1113E, 1113F,

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 2018
uskutočnilo Národné lesnícke centrum Zvolen, Ústav pre hospodársku úpravu lesov, odbor komplexného
zisťovania stavu lesa. Vyhotovený je ako samostatný elaborát za lesný celok so stručným komentárom.
Počas terénnych prác pracovníkov Odboru KZSL NLC ÚHÚL Zvolen v roku 2018 bola vykonaná
čiastočná aktualizácia typologického a pedologického mapovania územia LC, z ktorého vyplinul i návrh na
úpravu kategorizácie lesov.
Zaradenie JPRL do lesného celku bolo vykonané na základe rozhodnutia o určení LC č. OU-NROOP4-2018/023071-2 vydaného Okresným úradom v Nitre dňa 18.06.2018.
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.
7. 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
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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) lesných 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 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 od 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. Predmetom 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.
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Predbežný zoznam týchto pozemkov bude predložený príslušným OÚ do 31.12.2019.
Podklady z katastra nehnuteľností poskytol UGKK Bratislava prostredníctvom 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.
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. 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 do 30 dní 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 Projekt-SK, s.r.o. je
- konateľ Ing. Ivan Greguš
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 31. augusta 2018. Po tomto
termíne budú JPRL zariadené s dvoma obhospodarovateľmi. Termín predloženia, prerokovania
a odsúhlasenia hospodárskych opatrení v období od skončenia platnosti PSL do schválenia návrhu PSL
s OLH aj s príslušným orgánom ŠOP bude dohodnutý pri prerokovaní správy o doterajšom hospodárení.
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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 (november 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 a OÚ Topoľčany- pozemkový a lesný odbor
OÚ Nitra a Topoľčany - odbor starostlivosti o životné prostredie
ZSE - RSS (reg. správa sietí)
NLC Zvolen - ÚLZI, UHÚL
ŠOP SR – Správa CHKO Ponitrie

Ing. Ivan Greguš
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Prílohy
1. Právne predpisy súvisiace s vyhotovovaním PSL v roku 2019.
2. Elaborát KZSL
3. Modely hospodárenia
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Príloha č. 1

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

Lesné hospodárstvo

A.
1.

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.,)

2.
3.

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

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
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8.
9.
10.
11.
12.

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
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.
1.

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., )

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.
25.

B.
1.
2.
3.

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., )
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
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4.

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)

5.
6.
7.
8.
9.

*

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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