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Vec:     

Výzva na podanie návrhu na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie 

lesných pozemkov. 

 
Okresný úrad Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej 

správy lesného hospodárstva týmto upovedomuje vlastníkov  lesného  pozemku – parcela 

C KN č. 3584, 3585, 3586, 3529/1vedenej na liste vlastníctva č. 44 k.ú. Markušovce, že  

začal  konanie o zápise obhospodarovateľa lesa pre tu uvedené lesné pozemky do 

evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 3 písm. c) zákona č. 326/2005 z.z. o lesoch 

v znení neskorších predpisov.  Dôvodom začatia tohto konania je skutočnosť, že pre tu 

uvedené lesné pozemky  ( spoločná nehnuteľnosť - bývalé pozemkové spoločenstvo 

„Pasienková spoločnosť Oľšo- Markušovce“ ) nie je v súčasnosti evidovaný ( oprávnený ) 

žiaden obhospodarovateľ lesa. 

 

Okresný úrad Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor podľa § 4a ods. 7 zákona 

č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov  vyzýva vlastníkov tu uvedených 

lesných pozemkov, aby najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia tejto výzvy podali na  

Okresný úrad Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor návrh na zápis 

obhospodarovateľa lesa tu uvedených lesných pozemkov  podľa § 4a ods. 4 zákona č. 

326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov.  

Okresný úrad Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor zároveň upozorňuje vlastníkov 

tu uvedených lesných pozemkov, že ak takýto návrh nepodajú alebo neoznámia, že 

návrh podá iná osoba, zapíše do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 1 pís. c 

zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov vlastníka  ( spoluvlastníka ) 

s najväčším vlastníckym podielom. V prípade viacerých vlastníkov s najväčším podielom 

zapíše z nich vlastníka, ktorý je v poradí vlastníkov zapísaných na liste vlastníctva uvedený 

ako prvý. 

 

 

 

 

 

        Ing. Viktor Weiser 

            vedúci pozemkového a lesného odboru 



 

 

Doručuje sa: verejnou vyhláškou – vyvesením tejto písomnosti  po dobu 15 dní na  úradnej 

tabuli Okresného úradu Spišská  Nová Ves a dočasnej úradnej tabuli  Okresného úradu 

Spišská  Nová Ves umiestnenej na úradnej tabuli Obce Markušovce. 

 

 

Za deň doručenia  sa považuje posledný deň vyvesenia tejto písomnosti. 

  

Súčasne sa zverejňuje na webovom sídle Okresného úradu Spišská Nová Ves : 

http://www.minv.sk/?uradna-tabula-6 

   

 

 


