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P r o t o k o l 
 

o výsledkoch prerokovania správy o hospodárení a pripomienok a požiadaviek na vyhotovenie    
programu starostlivosti pre lesný celok Blatnica na obdobie  rokov 2020 – 2029, napísaný podľa § 

41 ods. 9 zákona o lesoch. 
 

A. Vstupné informácie :  
 

Termín predloženia správy  na Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov :  28.02.2019  
 
Vyhotovovateľ programu starostlivosti :   
 
Euroforest s.r.o., Topoľová 26, 960 01 Zvolen  
 
Kontaktná osoba  : Ing. František Kubinec 
Telefón : 0915 899 969     E-mail : f.kubinec@gmail.com  
 

B. Prerokovanie správy a spracovanie pripomienok 
 
Správu o doterajšom hospodárení tvorí 9 hlavných kapitol. 
 
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

 
2. PREHĽAD OBHOSPODAROVANIA A VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV  

2.1. Prehľad výmer lesného celku podľa vlastníckych celkov a lesných hospodárskych celkov           

2.2. Zoznam zástupcov obhospodarovateľov lesov a OLH na LC          

2.3. Posúdenie stavu katastra nehnuteľností (KN) a majetkovo právnych pomerov 

2.4. Informácia o stave pozemkových úprav  
 

3. PREHĽAD DOTERAJŠIEHO HOSPODÁRENIA 

3.1. Výsledky hospodárenia vo vzťahu k platnému PSL 
 
4. ŠPECIFIKÁ A OBMEDZENIA  OVPLYVŇUJÚCE VYHOTOVENIE PSL A 

OBHOSPODAROVANIE LESOV 

4.1. Výskumné plochy, trvalé  monitorovacie plochy, produktovody 

4.2. Semenné zdroje  lesného reprodukčného materiálu     

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) 

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) 

4.5. Iné špecifiká a obmedzenia  ktoré ovplyvňujú vyhotovenie PSL a obhospodarovanie lesov  
 

5. KATEGORIZÁCIA LESOV NA  LC  

5.1. Prehľad súčasnej a navrhovanej kategorizácie lesov na LC 

5.2. Zoznam dielcov navrhovaných na vyhlásenie za lesy ochranné (ďalej len "OL") 
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6. KOMPLEXNÉ ZISŤOVANIE STAVU A VÝVOJA LESOV A RÁMCOVÉ PLÁNOVANIE 

6.1. Elaborát prieskumov KZSL na LC 

6.2. Modely hospodárenia   

 
7. ZÁSADY VYKONÁVANIA PRÁC HÚL 

7.1. Priestorové rozdelenie lesa 

7.2. Meračské a mapovacie práce 

7.3. Zisťovanie zásob dreva v lesných porastoch 

7.4. Časová úprava 

7.5. Ťažbová úprava 
  
8.  SÚČASTI PSL 

 
9.  ZÁSADY SPOLUPRÁCE S OBHOSPODAROVATEĽMI LESA, ODBORNÝMI LESNÝMI 

HOSPODÁRMI, A INÝMI SUBJEKTAMI 
 

Pozvánka na prerokovanie správy o  hospodárení a predložených pripomienok a požiadaviek 
(ďalej len správa) bola odoslaná osobám dotknutým vyhotovením programu starostlivosti o lesy 
súladne s § 41 ods. 8 zákona o lesoch dňa 5.4.2019. 

 
V protokole sú riešené nasledovné pripomienky, ktoré zakladajú otázky k  spôsobu 

spracovania programu starostlivosti : 
 
2.1. Prehľad výmer lesného celku (LC) podľa vlastníckych celkov (VC) a LHC 
 

Vlastnícke celky v obvode príslušného lesného celku budú vytvárané, v zmysle § 39 ods. 4  
a 5 zákona o lesoch, na základe evidencie lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesov 
a odborných lesných hospodárov, ktorá je vedená  Okresným  úradom Martin, pozemkovým 
a lesným odborom podľa § 4 ods.1 zákona o lesoch. V prípade, že vyhotoviteľ programu 
starostlivosti o lesy zistí, že lesy obhospodarujú neregistrovaní obhospodarovatelia lesov upozorní 
ich na povinnosti uložené v §4 ods. 3 zákona o lesoch. 

Kódy jednotlivých obhospodarovateľov používané v databázach PSL budú stotožnené 
s kódmi obhospodarovateľov podľa lesníckeho GIS-u. 

Vyhotovovateľ programu starostlivosti predloží príslušnému okresnému úradu, 
pozemkovému a lesnému odboru na doplnenie evidencie obhospodarovateľov vedenej podľa § 4 
ods. 1 zákona o lesoch všetky novozariadené lesné pozemky bezodkladne od zistenia tejto 
skutočnosti.  

 
4.1. Výskumné plochy, trvalé  monitorovacie plochy a produktovody.  

 
Pri vypracovaní programu starostlivosti dôjde k aktualizácii TMP, VP a IP.   
Zobrazenie trvalých monitorovacích plôch (TMP), výskumných plôch (VP) 

a inventarizačných plôch nie je súčasťou lesníckej mapy podľa platného mapového štandardu. 
Zobrazenie predmetných plôch na lesníckych mapách je možno na základe osobitnej objednávky.  

V textových a mapových častiach programu starostlivosti budú zariadené len také TMP, VP 
a IP, ktoré zakladateľ aktívne využíva a eviduje, požiadal o ich zariadenie v programe starostlivosti 
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a súčasne poskytol vyhotovovateľovi programu starostlivosti o lesy údaje o označení plochy, type 
plochy  a súradniciach plochy (JTSK).  

V obvode lesného celku sa produktovody nenachádzajú. V prípade vzniku nových 
produktovodov budú ich ochranné pásma zariadené v rozsahu obmedzení podľa zákona č. 
251/2012 Z. z. o energetike a podľa príslušnej projektovej dokumentácie.  

 
 

4.2. Zdroje lesného reprodukčného materiálu 
 
Podklady NLC–LVÚ Zvolen, Odboru pestovania a produkcie lesa k vyhotoveniu 

programom starostlivosti o lesy boli zapracované v správe.  
V zákone č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov 

a vyhláške č. 501/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného 
materiálu a jeho uvádzaní na trh je upravený postup uznávania  zdrojov reprodukčného materiálu, 
ktorý sa vykonáva pri obnove programu starostlivosti. Pre zaradenie uznaných zdrojov do 
textových a mapových častí  programu starostlivosti o lesy je potrebné zo strany dotknutých osôb 
vykonať úkony tak, aby v čase predloženia návrhu programu starostlivosti bolo ukončené správne 
konanie o uznaní jednotlivých zdrojov lesného reprodukčného materiálu. 

 
Kontakt: Ing. Dagmar Bednárová, PhD., NLC–LVÚ Zvolen, Odbor pestovania a produkcie lesa, 
T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, Tel: 045/5314245, Mobil: 0902 999 301, e-mail: 
bednarova@nlcsk.org 
 

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) 

 
K tvorbe  programu starostlivosti z pohľadu záujmov ochrany prírody sú nevyhnutné 

nasledovné podklady : 
 
1. príslušnosť JPRL k stupňom územnej ochrany prírody 
2. zákres priebehu hraníc chránených území v rámci LC 
3. podklady definujúce rozsah obmedzenia bežného hospodárenia v lesoch v rámci LC napr. 

rozhodnutia, vyhlášky štátnych orgánov ochrany prírody a pod.  
4. programy starostlivosti  a záchrany vyhotovené na území lesného celku, ktoré by boli 

záväzným podkladom pre vyhotovenie  alebo by mali vplyv na vyhotovenie programu 
starostlivosti o lesy ( § 54 ods.5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov ) 

 
Plány hospodárskych opatrení budú navrhované podľa stavu lesných porastov, cieľov 

ochrany v príslušnom stupni územnej ochrany prírody podľa  zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V návrhoch hospodárskych opatrení sa zohľadnia 
obmedzenia vyplývajúce zo zákona č. 543/2002 Z. z. a súvisiacich vykonávacích predpisov.  
Prípadné iné obmedzenia vyplývajúce z právoplatných rozhodnutí orgánov ochrany prírody 
vydaných na základe zákona 543/2002 Z. z, ktoré budú poskytnuté vyhotovovateľovi a Okresnému 
úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov a nadobudnú právoplatnosť do 31.12.2019. 

 
Súčasné programové riešenie spracovania programu starostlivosti o lesy umožňuje 

zaznamenať pri JPRL  
 

• Stupeň  územnej ochrany prírody ( jeden záznam ) 
• Zónu ochrany prírody ( dva záznamy +  vyjadrenie podielu plochy v percentách) 
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• SKUEV ( jeden záznam ) 
• CHVÚ ( jeden záznam ) 
• Chránené územie ( tri záznamy + vyjadrenie podielu plochy v percentách) 
 

V lesníckych mapách  budú JPRL, ktoré sú súčasťou NPR, PR označené písmenom R (kód 

značky 1600). 
 
Rovnako vyhotovovateľ programu starostlivosti vypracuje a s návrhom programu 

starostlivosti odovzdá zoznam JPRL, v ktorých boli zohľadnené obmedzenia vyplývajúce z  
ustanovení  zákona č. 543/2002 Z. z., resp. z právoplatných rozhodnutí príslušného orgánu 
životného prostredia s uvedením aktuálneho § zákona č. 543/2002 Z. z., príp. označenia 
rozhodnutia (kým bolo vydané, číslo a dátum vydania), ktorým bol predmetný režim obmedzení za 
účelom uplatnenia zámerov ochrany prírody určený. Uvedené rozhodnutia budú súčasťou 
všeobecnej časti  programu starostlivosti. 

 
V správe sú zapracované podklady od správy NP Veľká Fatra. 

 
4.4.Chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd a ochranné pásma vodárenských zdrojov 

(zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov – vodný zákon) 
 

Informácie o ochranných pásmach vodných zdrojov publikované v správe sú prevzaté 
z doteraz platného programu starostlivosti.  Počas vyhotovovania programu starostlivosti o lesy 
bude potrebné overiť aktuálnosť týchto údajov u jednotlivých správcov vodných zdrojov resp. 
Okresnom úrade Martin, odbore starostlivosti o životné prostredie. 

Územie LC zasahuje do chránenej vodohospodárskej oblasti Veľká Fatra, preto je potrebné 
predložiť k žiadosti o schválenie návrhu PSL vyjadrenie Okresného úradu Martin, odboru 
starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy podľa § 28 ods.2 písm. e) vodného 
zákona. 

V prípade, že sa počas vonkajších prác zistia aj iné vodné zdroje, ktoré nie sú v správe 
Turčianskej vodárenskej spoločnosti a bude možné identifikovať ich správcu, je potrebné tohto 
kontaktovať a požiadať ho o poskytnutie údajov o vodnom zdroji, ktoré by mohli mať vplyv na 
vyhotovenie PSL. 

 
4.5. Iné špecifiká a obmedzenia  ktoré ovplyvňujú vyhotovenie  programu starostlivosti o lesy  
a  obhospodarovanie lesov  na  LC  
 

Občianske združenie Prales identifikovalo na území lesného celku lokality v ktorých má 
záujem o uplatnenie bezzásahového režimu. Pokiaľ bezzásahový režim nevyplýva z príslušnosti 
územia k piatemu stupňu územnej ochrany prírody vyhotovovateľ programu starostlivosti o lesy 
bude rešpektovať dohodu medzi občianskym združením a vlastníkom (správcom) lesných 
pozemkov pokiaľ k takejto dôjde k 31.12.2019. 

 
  

5. Kategorizácia lesov na LC  
           

Kategorizácia lesov je legislatívne upravená v § 13 až 16 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch 
v znení neskorších predpisov.  

  
Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov do termínu predloženia správy 

o doterajšom hospodárení pre LC Blatnica vyhlásil kategóriu lesov osobitného určenia 
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rozhodnutím Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov, referátu lesného 
hospodárstva č. OU-ZA-OOP4-2019/006130/SCH zo dňa 15.2.2019. 

 
Kategóriu lesov ochranných vyhlási OÚ Žilina na návrh vyhotovovateľa programu 

starostlivosti. Návrh bude súčasťou žiadosti o schválenie návrhu programu starostlivosti. 
Vyhotovovateľ pri zaraďovaní JPRL do kategórie lesov ochranných vychádza z  návrhu 
kategorizácie lesov, ktorý bol  vypracovaný Národným lesníckym centrom vo Zvolene pri 
komplexnom zisťovaní stavu lesa pre potreby rámcového plánovania, hodnotenia stavu a vývoja 
lesov. Prípadné odchýlky návrhu kategórie ochranných lesov od uvedeného podkladu je potrebné v 
programe starostlivosti  písomne odôvodniť. 

 
6. Komplexné zisťovanie stavu a vývoja lesov a rámcové plánovanie. 
 

Vyhotovovateľ programu starostlivosti vykoná aktualizáciu stupňa ohrozenia JPRL  
v prípadoch potrebných pre riešenie  obnovy lesa.  

Doba zabezpečenia uvádzaná v programe starostlivosti nesmie prekročiť zákonom 
stanovený limit 10 rokov. 

Vzhľadom na zdravotný stav lesných porastov a prognózy jeho vývoja je dôležité venovať 
pozornosť jedli v lesných porastoch ako potencionálnej náhrade smreka. Na zabezpečenie 
zastúpenia jedle v lesných porastoch sa odporúča: 
- zvýšiť podiel jedle v cieľovom/obnovnom zastúpení na úkor iných (SM, BK), prípadne 

plánovať jej zastúpenia na hornej hranici intervalu pre jedľu. 
- zvýšiť rubnú a obnovnú dobu jedle (140/40) 
- v porastoch s relevantným zastúpením jedle používať výlučne 3-4 fázový maloploš.clonný rub 

v skupinách max na 2 výšky (30 árov) s ponechaním dospelých výstavkov jedle a ponechaním 
podúrovňových jedlí 

- jedľu obnovovať v predstihu a plánovanie jej ťažby až v poslednej fáze - dorube 
- predpisovať ochranu pred zverou oplotením 
- vylúčiť z ťažby (rubnej či výchovnej) vrastavé a podúrovňové jedle 
- vo výchovnej ťažbe v max. miere nepredpisovať do zásahu jedľu (hlavne v zmiešaných 

porastoch s DB, BK, SM) 
- plánovať podsadbu jedle aj v porastoch bez jedle materskom poraste. 

 
7. Zásady vykonávania prác HÚL 

 
V prípadoch ak hranice LHC a LC nie sú totožné, požadujeme zachovať rozdelenie lesa 

vytvorené hranicou LHC a nespájať takéto dielce.  
 
V lesníckych mapách budú zobrazené všetky chaty a rekreačné objekty s vysporiadaným 

druhom pozemku (zastavaná plocha), nachádzajúce sa v obvode mapovanej JPRL, alebo iného 
lesného pozemku (bezlesie). 
 

Hranice LC sú pre vyhotovenie PSL záväzné. Zmenu hraníc LC možno vykonať z dôvodu 
ucelenosti obhospodarovania a po konzultácii s Okresným úradom Žilina, odborom opravných 
prostriedkov. 

Pri rozdelení lesa a opise porastov bude vyhotovovateľ rešpektovať LC určený orgánom 
štátnej správy.  

 
Rozdelenie lesa vychádzajúce z rozdielnosti jeho obhospodarovateľov bude vyhotovovateľ 

rešpektovať len v prípadoch  
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• ak je hranica obhospodarovania v teréne vyznačená v zmysle § 27 ods. 7 vyhlášky MPSR č. 
453/2006 Z.z. o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa 

• ak s vyznačenou hranicou súhlasia susední obhospodarovatelia lesov, alebo bola hranica 
pozemku vytýčená geodetom. 

• požiadavka na vytvorenie novej JPRL bola vznesená najneskôr do 31.7.2019 
• v prípade rozdelenia JPRL po hraniciach parcely/parciel  EKN je potrebné doložiť 

vyhotoviteľovi podklad na základe ktorého bola parcela v teréne vyznačená ( vytyčovací 
protokol, geometrický plán, pozemnoknižná mapa a pod. najlepšie v digitálnej forme) nakoľko 
vyhotoviteľ PSL má k dispozícii len údaje C registra katastra nehnuteľností  

• lesné pozemky sú zaevidované k obhospodarovateľovi na príslušnom Okresnom úrade, 
pozemkovom a lesnom odbore, v prostredí LGISu. (obhospodarovateľom lesa môže byť len 
právnická alebo fyzická osoba)  
   

Novovzniknutá JPRL v predmetnej súvislosti musí byť zariaďovaná výlučne ako dielec 
v zmysle § 39 ods.6 zákona o lesoch.   

Návrhy na vytvorenie nových dielcov na základe vlastníctva je potrebné dodať 
vyhotovovateľovi PSL do konca júla 2019. 

 
V dielcoch v ktorých sa podľa podkladov KN nachádza viac vlastníkov lesných pozemkov, 

pričom hranice jednotlivých dohodou odovzdaných parciel (CKN, PKN) nie sú v teréne 
identifikované budú posudzované v súlade s § 39 ods. 6 zákona 326/2005 Z. z. o lesoch  za 
spoločnú vec. Pre predmetný dielec bude v programe starostlivosti o lesy uvedený 
obhospodarovateľ lesa totožný s evidenciou obhospodarovateľov Okresného úradu Martin. 

 
V programe starostlivosti budú uvedení obhospodarovatelia lesov, ktorí si splnili povinnosti 

obhospodarovateľa lesa v súlade s § 4 ods. 3 zákona o lesoch a sú vedení v evidencii 
obhospodarovateľov lesov na Okresom úrade Martin.  

Okresný úrad poskytol vyhotovovateľovi programu starostlivosti databázu 
obhospodarovateľov lesov, aktuálnu  k 1.1.2019, ktorá bude aktualizovaná  k 31.12.2019. 

 
Vyhotovovateľ programu starostlivosti bude pri rozdelení lesa rešpektovať katastrálne 

hranice, ktoré sú v teréne vyznačené v súlade s § 124 vyhlášky č. 79/1996 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, ktorou sa vykonáva katastrálny zákon. 
 

Vyhotovovateľ  programu starostlivosti vykoná v čo najväčšej miere priestorové rozdelenie 
lesa tak, aby hranice existujúcich chránených území resp. zón boli súčasne hranicami JPRL a 
v spolupráci  so správou NP Veľká Fatra overí správnosť ich priebehu do ukončenia vonkajších 
prác.  
          

Vyhotovovateľ programu starostlivosti zabezpečí, aby nebolo duplicitné číslovanie JPRL 
v rámci LC.  

 
Lesné pozemky budú v  programe starostlivosti o lesy zariaďované v členení ktoré 

zodpovedá § 3 ods.1 zákona o lesoch v znení neskorších predpisov.  Rozdiely medzi členením 
pozemkov doteraz platného programu starostlivosti a novým návrhom programu starostlivosti je 
potrebné dokladovať príslušným rozhodnutím alebo súhlasom Okresného úradu, pozemkového 
a lesného odboru. Nové plochy bez lesných porastov možno v  programe starostlivosti o lesy 
zariadiť, v prípade lesných ciest, skladov, zvážnic, rozdeľovacích priesekov, rekreačných miest, 
políčok pre zver, ohryzových plôch, až po vydaní rozhodnutia príslušným okresným úradom, 
pozemkovým a lesným odborom o trvalej alebo dočasnej zmene využitia lesného pozemku. Plochy 
bez lesných porastov ako rašeliniská, suťoviská, skaly a prameniská, kde existencii lesných 
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porastov bránia prírodné podmienky stanovišťa je možné zariadiť po vydaní súhlasného stanoviska 
miestne príslušného okresného úradu, pozemkového a lesného odboru. V predmetnej súvislosti 
upozorňujeme, že za rekreačné miesta podľa § 3 ods.1, písm. e) zákona o lesoch možno považovať 
výlučne také časti pozemkov, ktorých využívanie súvisí s využívaním funkcií lesa podľa § 30 
zákona o lesoch, t. j. je potrebné posúdiť  možnosť verejného využívania predmetného lesného 
pozemku na  rekreačný účel (pozn.: Popisované rekreačné vyžívanie lesného pozemku verejnosťou 
je odlišné od rekreačného využívania pozemku, ktorý je pozemkom v okolí chaty, využívanej na  
rekreáciu vlastníkom chaty alebo jej nájomcom.)   

Okresný úrad Martin, pozemkový a lesný odbor poskytne vyhotoviteľovi prehľad 
rozhodnutí o vyňatiach alebo zmenách druhu pozemkov v rámci LC za rok 2019 do 31.12.2019. 

Pozemky v KN vedené ako lesné pozemky, ktorých využívanie na plnenie funkcií lesov 
alebo v súvislosti s nimi nie je možné, tzv. čierne plochy,  budú uvedené v zozname 
pretrvávajúcich nezrovnalostí . Jedná sa o pozemky, ktoré nemajú charakter pozemkov podľa § 3 
ods. 1 zákona o lesoch, ide o nesúlad druhu pozemku podľa údajov katastra nehnuteľností 
a skutočného stavu  podľa § 3 ods. 2 zákona o lesoch.  

 
      Lesy SR š.p. OZ Žilina poskytne vyhotovovateľovi  programu starostlivosti kompletný 
zoznam obhospodarovateľov lesov, ktorým budú lesy odovzdané v priebehu roku 2019 s uvedením 
JPRL a zákresom  vlastníkov do mapy  M  1 : 25 000 v termíne do 31. 12. 2019. 
 

V programe starostlivosti sa požaduje uviesť zoznam JPRL, v ktorých neboli z hľadiska 
návrhu hospodárskych opatrení dodržané modely hospodárenia (hospodársky spôsob, rubná doba, 
obnovné zastúpenie hlavných drevín).  K príslušným zmenám bude uvedené odôvodnenie.  

Pri opise porastov, v ktorých je kalamita odevidovaná v lesnej hospodárskej evidencii ako 
náhodná ťažba s ponechaním dreva v lesnom poraste a náhodná ťažba nevykonaná sa postupuje 
v zmysle usmernenia NLC-UHÚL Zvolen č.1/2013 z 29.10.2013. 

Pokiaľ v lesných porastoch predrubného veku započala ich obnova vplyvom náhodných 
ťažieb je možné obnovené plochy mapovať ako porastové skupiny podľa zásad uvedených 
v Pracovných postupoch HÚL. 
 
7.3. Zisťovanie porastových zásob 
 

Zisťovanie porastových zásob sa vykoná podľa § 33 Vyhlášky MP SR č. 453/2006 Z. z. 
o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa. V zmysle § 33 ods. 4 vyhlášky MP SR č. 453/2006    
Z. z. je možné : 
 
• v porastoch nekvalitných a výmladkových zistiť zásobu podľa RT, odhadom, podľa LHE  a  

pod.  
 
• metódu aktualizácie zásob uplatniť v tých porastoch, kde v predchádzajúcom programe 

starostlivosti bola   spoľahlivo  zistená zásoba priemerkovaním naplno a nebola vykonaná 
žiadna ťažba, resp. iba ťažba do výšky max. 10 % zo zásoby, pričom nedošlo k výraznejšej 
zmene charakteristík porastu,  resp. ťažbová plocha v prípade holorubného hospodárskeho  
spôsobu je presne zmerateľná. 

 
• v rubných porastoch, v ktorých bolo za posledné tri roky za sebou spracovaných viac ako 

10% zásoby porastu náhodnou ťažbou a neukončuje sa v nich obnova, zistovať porastovú 
zásobu metódou diferencovaných RT s presnosťou +/- 15% 

 
• zisťovanie porastových zásob vo všetkých porastoch so stupňom ohrozenia 3. a 4. vykonať 
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metódou rastových tabuliek 
 
• zistenie zásoby porastových zvyškov ( 9 etáž ) je možné vykonať vzorníkovou metódou  
 
• v rubných porastoch s prevažným zastúpením agáta, hraba, duba cerového, brezy a topoľa 

osikového, v ktorých sa neplánuje ukončenie obnovy zistiť zásobu pomocou rastových 
tabuliek 

 
Zoznam porastov v ktorých  pre zisťovanie zásob dreva budú použité vyššie uvedené 

metódy sa požaduje predložiť k schvaľovaniu  programu starostlivosti o lesy.   
 
 

7.5. Ťažbová úprava 
 

Objem obnovnej ťažby pre kategóriu hospodárskych lesov vysokého tvaru, okrem 
topoľových a vŕbových lesných porastov, pri uplatnení podrastového a holorubného hospodárskeho 
spôsobu sa odvodí podľa jedného z ukazovateľov v zmysle § 29 vyhlášky č. 453/2006 Z. z. 
o hospodárskej úprave lesa a ochrane lesa.  Vyhotovovateľ programu starostlivosti v príslušnej 
časti  výber ukazovateľa pre odvodenie obnovnej ťažby zdôvodní, predovšetkým z pohľadu 
rozdelenia zásob po vekových stupňoch, výmery LC, zdravotného stavu lesných porastov, prípadne 
ďalších dôležitých skutočností. Rovnako sa žiada písomne zdôvodniť výšku navrhovanej obnovnej 
ťažby vo väzbe na hodnotu vybraného ukazovateľa, prípadne porovnať s údajmi ďalších 
ukazovateľov. Výška navrhovanej ťažby nesmie prekročiť vybraného ukazovateľa. Príslušné 
zdôvodnenia sú  požadované vzhľadom na značný význam údaja – objem obnovnej ťažby na 
procesný postup schvaľovania programu starostlivosti v zmysle ustanovení správneho poriadku 
tak, aby predmetné dôvody nebolo potrebné obstarávať v procese správneho konania (sleduje sa 
zásada hospodárnosti a včasnosti správneho konania). Stanovenie ukazovateľa ťažby pre ostatné 
kategórie, tvary lesa a hospodársky spôsob výberkový sa riadi príslušnými odsekmi § 29 vyhlášky 
č. 453/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 
8. Súčasti  programu starostlivosti o lesy  
 

Vyhotovenie programu starostlivosti o lesy sa riadi čiastkovou zmluvou o dielo 
431/NLC/2018-VO, ktorú uzavrelo Národné lesnícke centrum Zvolen ako objednávateľ 
a Euroforest s.r.o., Zvolen ako zhotoviteľ. Predmet čiastkovej zmluvy je definovaný v článku III. 
zmluvy a článok IV., šiesta odrážka, stanovuje formu odovzdávania jednotlivých náležitostí 
programu starostlivosti o lesy. Čiastková zmluva o dielo 431/NLC/2018-VO je prístupná na 
internetovej stránke https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3827321&l=sk.    

Vyhotovenie súčastí programu starostlivosti o lesy nad rámec zmluvy sa riadi ustanovením 
§ 40 ods. 7 zákona o lesoch. 

 
9. Zásady spolupráce s obhospodarovateľmi lesa, odbornými lesnými hospodármi, a inými 

subjektmi 
 

Hospodárske opatrenia pre obdobie od skončenia platnosti programu starostlivosti do 
schválenia návrhu programu starostlivosti dohodne obhospodarovateľ lesov prostredníctvom OLH 
s vyhotovovateľom programu starostlivosti. Vyhotovovateľ programu starostlivosti tieto navrhnuté 
úlohy  spracuje a predloží Okresnému úradu  Žilina, odboru opravných prostriedkov na 
odsúhlasenie. Okresný úrad Žilina odporúča navrhnuté úlohy opatriť vyjadrením  Okresného úradu 
Žilina odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody, vybraných zložiek 
životného prostredia kraja a pri každej JPRL uviesť aj stupeň územnej ochrany prírody.  
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Rekonštrukcie lesa nie je možné odsúhlasovať podľa § 41 ods. 14 zákona o lesoch, nakoľko 
zákonnou podmienkou pre ich realizáciu je  schválenie v procese správneho konania!  
 

Zmeny vyplývajúce z hospodárenia za obdobie od skončenia terénnych prác do konca 
posledného roka platnosti programu starostlivosti v zmysle § 35 ods.6 písm. b) predložia 
obhospodarovatelia lesov vyhotovovateľovi do 15. januára 2020. 

 
V záujme nekomplikovaného procesu schvaľovania programu starostlivosti Okresný úrad 

Žilina, odbor opravných prostriedkov odporúča obhospodarovateľom lesa v období november a 
december 2019 realizovať len nevyhnutné ťažby dreva, ktoré nezakladajú nutnosť aktualizácie 
programu starostlivosti k termínu 01.01.2020. 

 
Všetky termíny, podklady  a zásady na vyhotovenie programu starostlivosti určené 

správou o doterajšom hospodárení, ktoré neboli upravené v tomto protokole inak, zostávajú 
v platnosti. 

Návrh programu starostlivosti o lesy predloží jeho vyhotovovateľ na Okresný úrad 
Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva najneskôr  v termíne podľa 
§ 41 ods. 9 zákona o lesoch. 

 
Písomné požiadavky na vyhotovenie PSL a pripomienky ku správe zaslali na OÚ Žilina v termíne 
do prerokovania správy: 
 

• Prales o.z., Banská Bystrica, mailom 15.4.2019 
• SPP Distribúcia a.s., poštou, 18.4.2019 

 
Písomné požiadavky na vyhotovenie PSL a pripomienky ku správe zaslali na OÚ Žilina v termíne 
od prerokovania správy do zverejnenia protokolu: 
 

• Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina, poštou, 13.5.2019 
 

Všetky písomné pripomienky k správe o doterajšom hospodárení a o určení zásad na 
vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Blatnica v plnom znení Okresný úrad 
Žilina poskytne vyhotovovateľovi programu starostlivosti o lesy ako prílohu k protokolu. 

 
Podklady k vyhotoveniu správy, alebo požiadavky na vypracovanie pokynov na 

vyhotovenie programu starostlivosti okrem obhospodarovateľov predložili a návrh programu 
starostlivosti im bude poskytnutý na posúdenie ich zapracovania : 

 
• SPP Distribúcia a.s., (v prípade zasahovania produktovodov do lesných pozemkov) 
• Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina (v prípade zasahovania produktovodov do lesných pozemkov)  
• Správa NP Veľká Fatra, 
• Prales o.z., Banská Bystrica 
• Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie 
• Okresný úrad Turčianske Teplice, odbor starostlivosti o životné prostredie 

                                                                                                                                                                                                        
Tento  protokol bol napísaný po prerokovaní správy o doterajšom hospodárení a o určení 

zásad na vyhotovenie programu starostlivosti pre lesný celok Blatnica a pripomienok dotknutých 
osôb dňa 07.05.2019 v Blatnici. 
 
 
Zapísal  :  Ing. Martin Schestág 



Prezendn6 listina z prerokovania spr6vy o doteraj5om
hospod6reni a urdeni zesad na vyhotovenie programu

starostlivosti o lesy pre lesn! celok Blatnica.

Blatnica 7.5.2019

,rlrwEgt'tl'kBctA-
h+u* eu'/!roqi
/^t Q opa- 

' 
fra'zhiJ.

--\cit A-\ \a1'..

0ui€LA-/ 
itiI'.74 t

U-<
o'L ko-i,l L -\-

itttt tf: l !!
,12x zt,et.;,v - tiatit AiP.T,t,4/ V,/F t//21,,/ I -4o'..2'

'Lztuthv Refkq Y! //! t
il€f -,!7

Wp .t1//".._

[oa;i6 5i,"rx\tz
fvl

5t.  02 < 'd

:b-LJ)..-,,"': Lnn *1,

L +s k-t rt , '<7*"c-l!alo

v! c'. !-16.n! , (IqL t 'i k I
'LL-q4!^L 'Vt ,

&"r'o Fcrer I -t,r
oo ?t i -r



 

PRALES 
organizačná  zložka  Banská Bystrica 
Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica 

  Tel.: +421 905 896795   info@pralesy.sk 

 

 

Sídlo: PRALES, občianske združenie · Odtrnovie 563 · 013 22 Rosina · IČO 42071879 ·  DIČ 2023288201 

 www.oz-prales.com  ·  www.pralesy.sk 

 
Banská Bystrica         Číslo: 766,767/2019 
15. apríla 2019         Vybavuje: Ing. Jasík 
          Tel: 0911 018 099

           
Okresný úrad Žilina 
Odbor opravných prostriedkov,  
Vysokoškolákov 8556/33B, 

        010 08 Žilina 
     

Vec: Oznámenie o účastníctve v správnom konaní o vyhotovení a schválení Programu starostlivosti 
o lesy pre lesné celky na LC Blatnica a LC Turčianske Teplice a  požiadaviek na vypracovanie 
pokynov na vyhotovenie programu starostlivosti o les 

 
Oznamujeme Vám, že občianske združenie PRALES (ďalej len „PRALES, o.z.“) je účastníkom konania 
vo veci vyhotovenia a schválenia Programu starostlivosti o lesy podľa ustanovenia § 41 zákona č. 
326/2005 Z.z. o lesoch v platnom znení (ďalej len „zákon o lesoch“) pre LC Blatnica a LC Turčianske 
Teplice, ktoré Okresný úrad v Žilina, odbor opravných prostriedkov začne po vyhotovení protokolu 
podľa ustanovenia § 41 ods. 9 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v platnom znení (ďalej len „zákon 
o lesoch“) a to z dôvodu, že môže byť rozhodnutím o schválení uvedeného Programu starostlivosti 
o lesy priamo dotknuté vo svojich právach alebo právom chránených záujmoch (§ 14 ods. 1 zákona 
o správnom konaní). V zmysle ustanovenia § 41 ods. 8 zákona o lesoch nám zároveň bolo oznámené, 
aby sme v lehote do 15 dní od doručenia výzvy predložili písomné pripomienky k správe o doterajšom 
hospodárení a požiadavky na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy. Doručenie bolo vykonané v 
zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku formou verejnej vyhlášky. Odôvodnenie 
skutočnosti, že PRALES, o.z. je účastníkom konania je podrobne uvedené v liste č. 454/2017 zo dňa 
21.6.2017 alebo v liste č. 456/2017 zo daň 21.7.2017, ktoré boli doručené správnemu orgánu v r. 
2017. 

 

S pozdravom 

 
              Ing. Juraj Vysoký 

        podpredseda združenia 

 

Príloha  - Požiadavky na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre LC Blatnica a LC 
Turčianske Teplice 
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Príloha  - Požiadavky na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre LC Blatnica a LC 
Turčianske Teplice 

 

Maloplošné chránené územia 

Požadujeme JPRL, resp. ich časti patriace do NPR Tlstá, NPR Padva, NPR Veľká Skalná, PR 
Biela skala ponechať bez hospodárskych zásahov na samovývoj. 

 

Pralesy 

Slovensko patrí k málu európskych krajín, kde sa ešte stále zachovali časti lesov, ktoré boli 
počas histórie uchránené pred hospodárskymi alebo inými výraznejšími vplyvmi človeka a 
môžeme ich označiť pojmom prales/prírodný les. Komplexnej identifikácii a mapovaniu 
pralesov na Slovensku sa počas rokov 2009 – 2010 venovalo občianske združenie FSC 
Slovensko v rámci projektu „Ochrana pralesov Slovenska“. Výsledky projektu ukázali, že 
pralesov je na Slovensku  menej ako sa pôvodne predpokladalo.  Celkovo bolo 
identifikovaných 123 pralesových lokalít (lokality s výmerou nad 25 ha) s celkovou výmerou 
10 180 ha, čo predstavuje len 0,47 % slovenských lesov.  Okrem nich sa tu zachovalo 
množstvo pralesových zvyškov (lokality s výmerou pod 25 ha), ktorých kompletná 
inventarizácia zatiaľ nebola ukončená. Zatiaľ ich bolo identifikovaných 138 lokalít na výmere 
1 662 ha. Kompletné informácie je možné nájsť na www.pralesy.sk a v článku Jasík, M., 
Polák, P., Vysoký, J., 2017: Výsledky inventarizácie pralesov na Slovensku v rokoch 2009 – 
2015. Liptovský Mikuláš, NATURAE tutela č.21/2, s.153 – 184.  
 

Počas projektu sa zároveň potvrdilo, že napriek malej výmere a sťaženej dostupnosti sú 
pralesy aj dnes ohrozené a dochádza k ich poškodzovaniu alebo až ničeniu.   Deje sa tak 
najmä v súvislosti s lesohospodárskymi činnosťami (ťažba dreva, výstavba lesných ciest, 
postreky insekticídmi ...). Pritom pralesy  možno považovať v rámci  Slovenska, ale aj celej 
Európy, za prírodné unikáty, ostrovy pôvodnej biodiverzity, nenahraditeľný zdroj vedeckého 
poznania, ale aj mimoriadnych estetických zážitkov. Právom ich môžeme považovať za to 
najcennejšie, čo sa nám tu z lesov zachovalo a zaslúžia si ochranu. 

K ochrane pralesov nás zaväzujú aj viaceré medzinárodné dohovory, ktorých signatárom je 
Slovenská republika: Dohovor o biologickej diverzite, Karpatský dohovor, Dohovor o ochrane 
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.   

V rámci Karpatského dohovoru, sa 25.-27. mája 2011 uskutočnilo v Bratislave stretnutie 
zmluvných strán, na ktorom bol podpísaný „Protokol o trvalo udržateľnom obhospodarovaní 
lesov“, ktorý na Slovensku nadobudol účinnosť v r. 2013, súčasťou ktorého je aj článok 
zameraný na ochranu pralesov (Čl. č.10). 

 

http://www.pralesy.sk/


 

 3 

 
 

V rámci vyššie uvedeného projektu boli na príslušných LHC identifikované tieto lokality 
významné z hľadiska ochrany pralesov a prírodných lesov: 
 
Lesný celok Blatnica 

• Padva : JPRL č. 201 (časť), 202 (časť), 203 (časť), 204 (časť)  – celková výmera 98,77 ha 
(časť na LC Turčianske Teplice) 

• Drobkov : JPRL 205 (časť), 214 (časť), 215 (časť), 217 (časť), 257 (časť), 258 (časť), 259 
(časť), 260 (časť), 261a (časť), 262a (časť), 263a, 266, 267, 269, 270, 272 (časť) – 
celková výmera 143,3 ha 

• Rovne : JPRL č. 301 (časť) – celková výmera  6,23 ha 

• Ostredok : JPRL č. 310 (časť), 312 (časť) – celková výmera  19,15 ha  
 

Časť lokality Padva je súčasťou NPR Padva, časť lokality Drobkov je súčasťou NPR Padva 
a časť súčasťou NPR Tlstá. Časť lokality Drobkov a lokality Rovne a Ostredok  sú súčasťou 
navrhovanej PR Pralesy Slovenska. 

 
 
Lesný celok Turčianske Teplice 

• Padva : JPRL č. 136a (časť), 139a (časť), 139b (časť), 139c (časť) – celková výmera 
98,77 ha (väčšia časť na LC Blatnica) 

 
 

Viac informácií o lokalitách pralesa nájdete na www.pralesy.sk a článku Jasík, M., Polák, P., 
Vysoký, J., 2017: Výsledky inventarizácie pralesov na Slovensku v rokoch 2009 – 2015. 
Liptovský Mikuláš, NATURAE tutela č.21/2, s.153 – 184 (http://www.smopaj.sk/sk/naturae-

Článok  10 
Identifikácia a ochrana prirodzených lesov  a to  najmä  pralesov  

 
1. Každá zo zmluvných strán musí na svojom národnom území prijať opatrenia , ktoré 

sú zamerané na identifikáciu a ochranu prirodzených lesov, a to najmä  pralesov 
v Karpatoch, vytváraním chránených území s dostatočnou veľkosťou 
a v dostatočnom počte a realizáciou iných konkrétnych ochranných opatrení.  

2. Každá zo zmluvných strán príjme opatrenia na začlenenie dostatočného počtu území 
všetkých typov identifikovaných prirodzených lesov vo svojom regióne Karpát do 
chránených oblastí.  

3. Každá zo zmluvných strán vykoná najmä konkrétne opatrenia na ochranu 
genetických zdrojov prirodzených, najmä  pralesov.  

4. Každá zo zmluvných strán musí  vykonať konkrétne opatrenia na náhradu nákladov 
alebo ekonomických strát, ktoré vyplývajú z opatrení prijatých v súlade s ods. 1, 2 a 3  
tohto článku.  
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tutela). Vymedzenie jednotlivých lokalít pralesov a pralesových zvyškov je možné nájsť na 
uvedenej stránke (http://www.pralesy.sk/lokality/) alebo na http://gis.nlcsk.org/lgis/.  
 
Lesy SR, š.p. prijali záväzok nevykonávať lesohospodársku činnosť na ploche 
identifikovaných pralesov. Časť pralesa Padva ležiaci na LC Turčianske Teplice leží na 
súkromných pozemkoch, kde by sme chceli požiadať o akceptovanie bezzásahového 
režimu zo strany súkromného vlastníka. 
 
Na ochranu pralesov a pralesových zvyškov bola navrhnutá PR Pralesy Slovenska, ktorej 
vymedzenie tvorí prílohu tohto listu. Na dotknutých LC sa nachádzajú nasledovné lokality 
navrhovanej PR: 
 

• Drobkov (na ochranu pralesa Drobkov a pralesového zvyšku Lomnistá dolina) – JPRL 
č. 257, 258, 259, 260, 261a, 261b, 261c, 262a, 262b, 263a, 263b, 266, 267, 269, 270, 
272, 273, 274, 275, 277, 278/1, 278/2, 279, 283 a OLP č.87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 

• Rovne (na ochranu pralesového zvyšku Rovne – JPRL č. 300, 301,  pozemky slúžiace 
poľovnému hospodáreniu PH 100 

• Ostredok (na ochranu pralesového zvyšku Ostredok)  - JPRL č. 310, 312 
 
O navrhovanej PR Pralesy Slovenska, t.j. vymedzení jednotlivých lokalít sa v súčasnosti rokuje 
v rámci medzirezortnej pracovnej skupine (MPaRV a MŽP SR) zriadenej pre riešenie 
problematiky ochrany pralesov na Slovensku. 
 
Z dôvodu zachovania uvedených pralesov a prírodných lesov žiadame, aby v uvedených 
JPRL, resp. ich častiach neboli plánované a vykonávané žiadne hospodárske opatrenia.  
 
 
Jedľa biela 
 
Podporujeme návrhy uvedené v správe o doterajšom hospodárení týkajúce sa opatrení 
smerujúcich k zvýšeniu zastúpeniu jedle v porastoch. Sme toho názoru, že ak 
obhospodarovateľ nevie zabezpečiť jednoduchú reprodukciu tejto dreviny (aspoň také 
zastúpenie ako v obnovovanom poraste), pri obnove porastov by jedľu nemal ťažiť, ale 
ponechať ju pri obnove a začleniť ju do následných porastov.  
 
 
Hlucháň hôrny  
 
Vzhľadom na rozsiahlu stratu biotopu tohto druhu na Slovensku a výrazný pokles populácie 
(35-40%) za posledných 20 rokov je nevyhnutné prísne chrániť všetky lesy, kde sa vyskytuje 
a ktoré preň predstavujú vhodný biotop. Pre tento druh bol vypracovaný program záchrany  
(http://www.sopsr.sk/files/PZ-hluchana.pdf) a v januári 2019 zaslala Európska komisia 

http://gis.nlcsk.org/lgis/
http://www.sopsr.sk/files/PZ-hluchana.pdf
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Slovensku odôvodnené stanovisko (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-
462_sk.htm) pretože nezabezpečuje náležitú ochranu prírody, čo spôsobuje výrazný pokles 
počtu vtáctva. Právnymi predpismi EÚ o biotopoch (smernica Rady 92/43/EHS) a o vtákoch 
(smernica 2009/147/ES) sa zriaďuje celoúnijná sieť chránených území Natura 2000, ktoré sa 
majú chrániť pred potenciálne škodlivým vývojom. Podľa týchto právnych predpisov je 
schválenie plánov obhospodarovania lesov a činností, ako ťažba dreva v chránených 
územiach, podmienené posúdením ich dôsledkov na lokality patriace do sústavy Natura 
2000. Slovenské plány lesného hospodárstva a ich zmeny, ako aj asanačná ťažba, aby sa 
zabránilo zamoreniu škodcami, by sa mali posudzovať z hľadiska ich účinkov. K dnešnému 
dňu takéto ustanovenia v slovenských právnych predpisoch chýbajú. Komisia preto zastáva 
názor, že Slovensko správne netransponovalo povinnosť vyplývajúcu zo smernice o 
biotopoch, podľa ktorej projekty v chránených oblastiach sústavy Natura 2000 musia 
podliehať primeranému posúdeniu ich dôsledkov na príslušné lokality. Jedným z 
nepriaznivých dôsledkov je napr. pokles populácie tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus), ktorý 
je najväčším vtákom z čeľade bažantovité na svete, na polovicu v osobitných chránených 
územiach od vstupu Slovenska do EÚ v roku 2004. Komisia preto takisto zastáva názor, že 
Slovensko neprijalo primerané opatrenia na to, aby zabránilo poškodeniu biotopov tetrova 
hlucháňa a významnému narušeniu populácie tohto živočíšneho druhu, a teda náležite 
neuplatnilo smernicu o biotopoch. Slovensko navyše neprijalo dostatočné osobitné ochranné 
opatrenia pre tetrova hlucháňa, ako sa požaduje v smernici o vtákoch, ani plány riadenia pre 
príslušné osobitné chránené územia. Slovensko má dva mesiace na to, aby situáciu 
napravilo. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení prípadu Súdnemu dvoru 
EÚ. 
 

Vzhľadom na uvedené žiadame, aby v porastoch vhodných pre hlucháňa neplánovať žiadne 
úmyselné zásahy ani spracovanie náhodnej ťažby. Okrem lokalít ležiacich v NPR Padva, Tlstá 
a PR Biela skala aj  

- JPRL patriace do navrhovanej PR Pralesy Slovenska v lokalite Drobkov (257, 258, 259, 
260, 261a, 261b, 261c, 262a, 262b, 263a, 263b, 266, 267, 269, 270, 272, 273, 274, 
275, 277, 278/1, 278/2, 279, 283) na LC Blatnica, 

- JPRL č. 275 a 276 na LC Blatnica, 
- JPRL č. 136a, 139a, 139b na LC Turčianske Teplice 

 
V prípade porastov do 80 rokov so zakmenením väčším ako 0,7 by boli akceptovateľné 
špecifické zásahy smerujúce k zlepšeniu podmienok pre výskyt tohto druhu.  
 
 
 
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-462_sk.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-462_sk.htm
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj
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Okresni !rad Zilina
-t

Okr,irad Zil ina, odbor lesn6ho
hospodarctva

Vysokoskolakov 8556/338

010 08 Zil ina

Vybavuje / kontakt

441 242 41 1A

a rnf,l
Va<a zna Bmilslava

1 2 . 4 . 2 4 1 9

Vec: Vyjadrenie k Ziadosti o stanovisko k existencii  plyni irenskich zariadeni.

Ptedmetom tohto vyjadrenia je stanovsko spolo6nosi SPp - disiribncia a.s. (d'alej en "SPP-D') kexislencli
plyndrenskich zariadeni prevadzkovanlTch SPP,D a/aLebo existenci ochmnneho a/alebo bezpeanostn6ho p6sma
plvnarenskeho zariadenia.

Zaujmove Lrzemie: Dariove, Folkuiov6, Karlova, Necpaly, Socovce, Valentova, Laska.-sa plynarensk6
zariadenle SPP-distribLlcia a.s. nenachidzaji.
Blatnica, Kla6tor pod Znievom, Slovany, Rakovo, Pribovce, Benice

Vzaujmovom nzemisa nachadza/nachadzaji:

piynarensk6 zariadenie (technologicki objeki): STL plynovody a pripojky

och dn' le Dicno olv 'r : rerskeho zar aden a: 5no
bezpeanos.r6 pis.o ply-a'erslel .o zaraoer a 6no

Orieniain6 zn,zornenle trasy plynerensk6ho zadadenia/umiesineria iechnologick6ho objekiu, (dalej len ,orientaan6
zn6zornenie') e Driloho! tohto stanoviska
Orienlaan6 znazornen e m, vihradne informativny charakter a nenahredza vv1v6enie olvnarensk6ho zariadenia prc
laely presn6ho umjestnenia a/alebo rea izdcie slavby a/alebo vikonu inich ainnosti.
O presn6 vytidenie exisi'rjlcich plynarenskich zariadenije mozne poziadaf SPP-D na z6klade pisomnej objednavky,
kionl je poifebne zaslat na adres u S PP - distribtc;a, a.s., Sekcia ndr:by, lM lynsk6 Nivy 44lb, 825 1 1 Bratislava, a ebo
elektronicky, prostfednicivom onllne fomnul6ru zverejnen6ho na webovorn sidle SPP-D (wvwv.soo-dislribucia.sk).

V26ujrne predch6dzaniu poSkodenia p ynArensk6ho zariadenla, ohrozeniajeho prevAdzky a/alebo prev6dzky distribu6nej
siete, SPP D vykonava bezplatne lytyaovanie plynafensk\7ch zarladeni do vzdialenosti 100 m.

, Blainica, Benice'  !

VTL plynovod DN 100 OCE[- ochrann6 p6smo 4nr, bezpeiroslne pasmo 20r. na ka:dl slranu od osi plynovodu, tr

Regulaana slanica bezpebnosin6 pasmo 50m t

Klaaior pod Znievom Leziachov, Slovany -WL plynovod
na kazdrj stranu od osiplynovodu t

Regulaana sianjca bezpeenostne pesmo 50m

S ictou,

DN J00 OCtL- ocfra116 p6smo 8r.  berpea rosr6 pasro 20r

SPit  
" ,  

dist f i t ,uqf i i ,  ; i , i ! .urynske n vv 44lb
825 1! gfat istava 26

l iO:39910739
- 4 7 7 -  -  ,  )

Soskov6 Anna
lechr k lechnickej dokumenl,cie

Priloha: orientaan6 zn620rnenie

UPOZORNENIE:

", | 8 -0ir- 20'19 be
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Akclovd spolodnosf je zapisana v obchodnom .egbtri okesnEho stldu Bratislava l, oddlel Sa, vloika iislo 348'l/B

sieie, v budlcnostinieje \yllaena. SpoloanosfSPP-D nezodpovoda za prlpadne skody, Kol6 mOZu Ziadalerovi/stavebnikovi vzniknUt
v dosledku nevlZiadania siaktlalneho stanovisko k existenciiplynarenskich za adenla ich och€nnich a bezpecnostnych pasiem.

:35 910 739



Nttc -
VAZeny zAkaznlk
okresny Lirad Zil ina Odbor opravnich
proskiedkov Referat esn6ho hospod6rstva
VysokoSkolakov 8556/33B
010  08  Z i i na

VaS isi /Zo dira NaSa znaaka Vybavuje ziina
ou-zA,oop4-2019/018818/scH 4600051588 0850'166007/lE 10.05.2019

Vec: 4600051588 - Vyjadrenie k ozn6meniu o predloieni sprSvy o doterajsom hospodareni
a urdeni zasad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy

SSD a.s. s pred o:enim dokumentom sLih asis pripom enkami:

1. Upozori l jeme vas, :e v predmetn)ich k.0. sa nachadzai! nadzemne i podzemn6 vedenia
v sprave SSD a.s. ktore je potrebne respektovat a od kio0ich v pripade vlistavby le potrebn6
dodr:at ochranne pasmo. Pri vonkajsich vedeniach potrebnd dodr:at manlpula6nli  priestor
min. 1 m od podpernich bodov.

2. V budLicich zastavovan\ich loka itach pozadujeme aby boli  resene podzernn6 VN a NN
veden a a trafostan ce bo i r e5en6 k oskove resp. kompakine

3. V pripade poziadavky na prek 6dku energetickich zariadeni je potrebn6 tieto riesit' v zmysle
zAkona i.25112012 Z.z S 45 "Preiozka e ektroenergetlckeho rozvodn6ho zariadenla' v ktorom
sa uvadza

. Prelozko! elektroenergetick6ho rozvodn6ho zariadenla na Udely tohto zakona je
premiestnenie niektorych prvkov elektroenergetickeho rozvodn6ho zafiadenia aebo

energetickeho zar adenia.
4. Da 5i stupei dokumentec e je poirebne predlozit na odsthlasenie na SSD' a s
5 Voai tomlto vyjadren u m6zete poslat prpornienky pisomne na SSD, a.s do 14 dnj odleho

dorudenia.

V pfipade otdzok ohfadom Zladostl nes m6zete kontaktovat'na informa6nej inke Skedoslovenskel
distr ibudnej a.s O85O 166 007 v pracovnich diroch od 8:00 do 15:00 hodiny

Po ruchyvdodavkeeek t r i nyp r r l lmamena l i nkeOsoo l59OOo-nons iop / / )  . , , :
, /  / .

s pozdravom i.. '  : ' l  --
l\,4gi. Anna Rechtoiiko{d l

Riaditel divizie
Zdkaznicke slLlzbY

zmena len0 lrasy
. Nak ady na prelozku eidklroenergetick6ho fozvociileho zariadenia le povinny uhEdit

len, kto potreb! pre ozky vyvola ak sa vlastnik elektroenergetickeho rozvodn6ho
zariadenia a ten, kio potrebu pre o:ky vyvola , nedohodni inak Prelozku
elektroenergetick6ho fozvodn6ho zariadenia vykoneva prevadzkovatel sListavy alebo
za podrnien-ok nim uraenich aj ine opr6vnena osoba Vlastnictvo elektroenergetickeho
'ozvodne_o Tariadenia sa pre oz<oL 1erer.

. SSD, a.s. ako malitel energetick6ho zaradenia si vyhradzuje pravo schva enia
sp6sobu, terminu pre o:ky tohto zaradenla ako al )q tealzAtota Toto schv6 enle
musi bf 'vykonan6 minimd ne 60 dnt pred planovanym term[nom prelozky V pripade,
:e t< iomuto schv6 enlu ned6lde SSD, as nesuhlasl s realizdciou preo:ky


