Kompetencie pozemkového a lesného odboru podľa Zákona
o lesoch č. 326/2005 Z. z.
§ 60
Obvodný lesný úrad
(1) Obvodný lesný úrad je prvostupňovým orgánom v konaniach o
a) vyhlásení pozemkov za lesný pozemok a v pochybnostiach o tom, či pozemok je
lesným pozemkom
b) vyňatí a obmedzení využívania
c) výške náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií lesa
d) drobení lesného pozemku, pri ktorom by vznikol lesný pozemok s výmerou menšou
ako 10 000 m štvorcových (1 ha)
e) povoľovaní predĺženia lehoty na obnovu lesa na holine a na zabezpečenie lesného
porastu
f) schvaľovaní harmonogramu vykonania náhodnej ťažby
g) využívaní cudzích pozemkov
h) využívaní lesnej cesty
i) uložení opatrení lesníckotechnických meliorácií a spôsobe a úhrade nákladov
j) uložení opatrení na ochranu lesa
k) povoľovanie výnimiek zo zákazov niektorých činností na lesných pozemkoch
l) uložení ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku
m) určení odbornej správy lesov a jej zrušení
n) priestupkoch a iných správnych deliktoch na úseku lesného hospodárstva a o uložení
pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom
Obvodný lesný úrad ďalej
a) vedie evidenciu lesných pozemkov podľa vlastníka, správcu a obhospodarovateľa
lesov vo svojom územnom obvode a porovnáva ju so stavom katastra nehnuteľností
b) dáva súhlas k návrhu územného plánu obce a k návrhu územného plánu zóny
c) dáva záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu, ktoré sa má dotknúť lesných
pozemkov
d) dáva záväzné stanovisko k návrhu na územné umiestnenie stavby a o využití územia
v ochrannom pásme lesa
e) vedie register ciach alebo iných povolených spôsobov označovania dreva
f) vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia využívania lesov verejnosťou a iného
využívania lesov
g) ustanovuje a odvoláva členov lesnej stráže, zabezpečuje preskúšanie odbornej
spôsobilosti a vedie zoznam členov lesnej stráže
h) vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva
i) spolupracuje s príslušnými orgánmi pri poskytovaní a kontrole prostriedkov
z verejných zdrojov
§ 16
Vyhlasovanie ochranných lesov a lesov osobitného určenia
(1) Ochranné lesy vyhlasuje rozhodnutím orgán štátnej správy lesného hospodárstva na
návrh vyhotovovateľa plánu (PSoL) na dobu platnosti plánu

(2) Lesy osobitného určenia vyhlasuje rozhodnutím orgán štátnej správy lesného
hospodárstva na návrh:
a) vlastníka alebo správcu
b) príslušného orgánu štátnej správy
c) inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby

Kompetencie pozemkového a lesného odboru podľa Zákona
o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.
274/2009 Z. z.
§ 74
Obvodný lesný úrad
(1) Obvodný lesný úrad rozhoduje v prvom stupni o
a) uznaní alebo zmene hraníc poľovného revíru, samostatnej a uznanej zvernice,
samostatnej a uznanej bažantnice alebo o ich zániku
b) vyhlásení pozemkov za nepoľovné plochy na návrh Ministerstva obrany Slovenskej
republiky alebo Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v záujme bezpečnosti
občanov alebo ochrany štátu
c) poverení na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver
d) o zániku zmluvy
e) nariadení prikrmovania
f) zabezpečení plnení plánov, ak užívateľ poľovného revíru bez vážnych dôvodov plány
neplní a hrozí z tohto dôvodu vznik škôd na poľnohospodárskych kultúrach alebo na
lesných porastoch
g) povolení lovu zveri na nepoľovných plochách okrem lovu zveri na farmových
chovoch
h) zákazoch alebo obmedzeniach na vykonávanie určitej činnosti a ukladá opatrenia pri
zistení nedostatkov pri výkone štátneho dozoru
i) prejednáva priestupky a ukladá pokuty za správne delikty
(2) Obvodný lesný úrad ďalej
a) zaraďuje poľovný revír do kvalitatívnych tried v príslušnej poľovnej oblasti alebo
poľovnej lokalite a určuje normované kmeňové stavy zveri podliehajúcej
poľovníckemu plánovaniu
b) eviduje zmluvu a vedie register zmlúv
c) eviduje zmluvu vlastníkov a dohodu zmluvných strán o zániku zmluvy
d) zriaďuje chovateľskú radu a schvaľuje štatút chovateľskej rady
e) vymenúva a odvoláva poľovného hospodára
f) vydáva súhlas na vypúšťanie zveri, ktorá je po rehabilitácií a je zároveň chráneným
druhom živočícha, do poľovného revíru
g) vykonáva skúšku odbornej spôsobilosti uchádzača za člena poľovníckej stráže,
vymenúva členov poľovníckej stráže, vedie ich zoznam a vyškrtáva člena poľovníckej
stráže zo zoznamu

h) schvaľuje výhľadové plány poľovníckeho hospodárenia
i) schvaľuje ročné plány poľovníckeho hospodárenia
j) kontroluje a mení schválené plány poľovníckeho hospodárenia a vyžaduje odstránenie
zistených nedostatkov
k) spolupracuje s obvodnou komorou pri príprave uchádzačov o skúšku poľovného
hospodára, organizuje skúšku
l) navrhuje komore odobratie poľovného lístka
m) povoľuje užívateľovi poľovného revíru úpravu stavov zveri
n) povoľuje v čase ochrany mimoriadny lov chorej alebo poranenej zveri a lov zveri na
účely výcviku a skúšok poľovných psov alebo poľovných dravcov
o) schvaľuje plán spoločných poľovačiek na malú zver a diviačiu zver a zmenu
schváleného termínu konania
p) povoľuje výnimku na individuálny lov zajaca poľného a králika divého
q) vykonáva kontrolu pôvodu ulovenej zveri
r) vykonáva štátny dozor v poľovníctve

Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách
§ 14
(1) Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie. Zhromaždenie sa skladá zo
všetkých členov spoločenstva. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor spoločenstva
najmenej raz za rok. Výbor je povinný informovať obvodný lesný úrad o zasadnutí
zhromaždenia do 30 dní odo dňa jeho konania.
(2) ... Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne,
na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia
spoločenstva požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá na návrh
splnomocneného zástupcu členov spoločenstva obvodný lesný úrad, ktorý má
povinnosti výboru podľa odseku 1.
(3) Ak uplynie volebné obdobie orgánu spoločenstva a nie je zvolený nový orgán,
zasadnutie zhromaždenia zvolá obvodný lesný úrad. Takto zvolaného zasadnutia
zhromaždenia sa zúčastní zamestnanec miestne príslušného obvodného lesného úradu,
ktorý ho bude viesť až do zvolenia predsedu zhromaždenia.
§ 18
(4) Spoločenstvo je povinné každoročne do 31. marca zaslať obvodnému lesnému úradu
zoznam aktualizovaný k 31. decembru predchádzajúceho roka.

Register
§ 22
(1) Register vedie obvodný lesný úrad.

Štátny dozor
§ 27
(1) Obvodný lesný úrad vykonáva štátny dozor nad spoločenstvami.
(2) ...
§ 28
Pokuty
§ 29
(1) Obvodný lesný úrad prihliada pri ukladaní pokuty na závažnosť, čas trvania, spôsob
a následky protiprávneho konania.
(2) Pokutu možno uložiť do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa obvodný lesný úrad
o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď
k porušeniu povinnosti došlo.
(3) Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o uložení pokuty.
(4) Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

