
*nehodiace sa škrtnúť 
 

Okresný úrad Trnava 
pozemkový a lesný odbor 
Vajanského 22, P.O.BOX 3 
917 02 Trnava 

 
 

ŽIADOSŤ 
O USTANOVENIE ZA ČLENA LESNEJ STRÁŽE PODĽA ZÁKONA Č. 326/2005 Z. 

Z. O LESOCH A VYHLÁŠKY MP SR Č. 397/2006 Z. Z. O LESNEJ STRÁŽI. 
 

................................................................................................................................................ ako 

vlastník, správca, obhospodarovateľ lesa*, v zastúpení (meno, priezvisko, adresa štatutárneho 

zástupcu) ...................................................................................................................................... 

týmto navrhujem za člena lesnej stráže : 

Meno, priezvisko, titul : ............................................................................................................... 

Dátum narodenia : ..........................................    Miesto narodenia : ........................................... 

Miesto trvalého pobytu : .............................................................................................................. 

Číslo občianskeho preukazu : ...................................................................................................... 

Číslo zbrojného preukazu : ......................................  Platný do : ................................................ 

pre navrhovaný obvod pôsobnosti : ............................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 
 
Vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa po ustanovení člena lesnej stráže orgánom štátnej správy sa týmto 
povinne zaväzuje, že člena lesnej stráže poistí na prípad : 
 

a) škody, poškodenia zdravia a smrti spôsobenej členovi lesnej stráže pri plnení úloh podľa zákona číslo 
326/2005 Z. z. o lesoch, alebo v priamej súvislosti s ním, 

b) škody spôsobenej členom lesnej stráže iným osobám pri plnení úloh podľa zákona číslo 326/2005 Z. z. 
o lesoch alebo v priamej súvislosti s ním okrem škody spôsobenej osobe, ktorá svojím protizákonným 
konaním oprávnený a primeraný zákrok vyvolala. 

 
 
                                                                  .................................................................................. 
                                                                     dátum, podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu 

 
 
            .................................................................................. 
                podpis osoby navrhovanej za člena lesnej stráže 
 
Prílohy: 

1. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace - nepredkladá osoba navrhovaná za člena 
lesnej stráže, ktorá má oprávnenie držať alebo nosiť zbraň a strelivo 

2. lekársky posudok - nepredkladá osoba navrhovaná za člena lesnej stráže, ktorá má 
oprávnenie držať alebo nosiť zbraň a strelivo 

3. čestné vyhlásenie osoby navrhovanej za člena lesnej stráže, že nespáchala priestupok na 
úseku lesného hospodárstva 

4. dve farebné fotografie v rozmeroch 3 x 3,5 cm 
5. správny poplatok - kolok v hodnote 4,50 € 

 
 



Č e s t n é   v y h l á s e n i e  
 
 
 

Dolupodpísaný(a) ........................................................ (meno, priezvisko, titul), 

narodený(a) .......................................... v ....................................................... 

týmto čestne vyhlasujem,  

že som nespáchal(a) priestupok na úseku lesného hospodárstva. 

 
Toto čestné vyhlásenie tvorí prílohu k žiadosti o ustanovenie za člena lesnej stráže 

podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch a § 2 ods. 1 písmeno f) vyhlášky MP SR číslo 
397/2006 Z. z. o lesnej stráži.  
 
 
 
 
 
 
................................................                            ................................................. 
                   Dátum                                                                                Podpis                    
 
 
 
 


