PROTOKOL
o výsledkoch prerokovania Správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na
vyhotovenie programov starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2022-2031 pre lesné celky
Čebovská Bukovina, Halič, Nová Ves, Slovenské Kľačany a Osrblie.
Verejné prerokovanie správ o doterajšom hospodárení nebolo možné vzhľadom na
opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu COVID-19 a s tým súvisiaci zákaz
organizovania hromadných verejných zhromaždení. Verejnou vyhláškou číslo OU-BBOOP4-2021/013008-001 zo dňa 30.4.2021 vyzval Okresný úrad Banská Bystrica, odbor
opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva (OÚ BB, OOP) účastníkov
konania, aby svoje pripomienky a požiadavky na vypracovanie pokynov predložili v
písomnej forme v lehote do 15 dní odo dňa doručenia verejnej vyhlášky. Dňom 4.6.2021
sa v súlade s ustanovením § 41 ods.10 zákona o lesoch, začína konanie o vyhotovení
programu starostlivosti o lesy pre lesné celky Čebovská Bukovina, Halič, Nová Ves,
Slovenské Kľačany a Osrblie.

I.

Úvodné ustanovenia

Lesný celok (ďalej len LC) Čebovská Bukovina ako jednotka priestorového
rozdelenia lesa, pre ktorú sa vyhotovuje program starostlivosti o lesy (ďalej len PSL) na
obdobie rokov 2022 – 2031 bol určený rozhodnutím Okresného úradu Banská Bystrica,
odboru opravných prostriedkov číslo OU-BB-OOP4-2020/013031 zo dňa 27.4.2020.
Lesný celok (ďalej len LC) Halič ako jednotka priestorového rozdelenia lesa, pre
ktorú sa vyhotovuje PSL na obdobie rokov 2022 – 2031 bol určený rozhodnutím
Okresného úradu Banská Bystrica, odboru opravných prostriedkov číslo OU-BB-OOP42020/013032 zo dňa 16.4.2020.
Lesný celok (ďalej len LC) Nová Ves ako jednotka priestorového rozdelenia lesa, pre
ktorú sa vyhotovuje PSL na obdobie rokov 2022 – 2031 bol určený rozhodnutím
Okresného úradu Banská Bystrica, odboru opravných prostriedkov číslo OU-BB-OOP42020/013033 zo dňa 23.4.2020.
Lesný celok (ďalej len LC) Slovenské Kľačany ako jednotka priestorového
rozdelenia lesa, pre ktorú sa vyhotovuje PSL na obdobie rokov 2022 – 2031 bol určený
rozhodnutím Okresného úradu Banská Bystrica, odboru opravných prostriedkov číslo
OU-BB-OOP4-2020/013035 zo dňa 28.4.2020.
Lesný celok (ďalej len LC) Osrblie ako jednotka priestorového rozdelenia lesa, pre
ktorú sa vyhotovuje PSL na obdobie rokov 2022 – 2031 bol určený rozhodnutím
Okresného úradu Banská Bystrica, odboru opravných prostriedkov číslo OU-BB-OOP42020/013038 zo dňa 15.4.2020.
Na základe výsledkov verejného obstarávania, realizovaného Národným lesníckym
centrom vo Zvolene (ďalej len NLC vo Zvolene) v súlade s ustanovením § 38 ods. 2
písm. d) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon
o lesoch), sa vyhotovovateľom PSL pre uvedené lesné celky stala spoločnosť EuroForest
s.r.o. Zvolen.
Vyhotovovatelia PSL v súlade s ustanovením § 41 ods.6 zákona o lesoch vypracovali
Správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti

o lesy na obdobie rokov 2022 - 2031 (ďalej len Správa) pre uvedené lesné celky, ktoré
predložili OÚ BB, OOP ako príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.
V súlade s ustanovením § 41 ods. 8 zákona o lesoch, OU BB, OOP dal účastníkom
konania a zúčastneným osobám možnosť aby sa so Správou oboznámili, pričom ich
súčasne vyzval na predloženie pripomienok k jej obsahu a požiadaviek k vypracovaniu
pokynov.
Na oznámenie – výzvu OU BB, OOP k Správe predložili požiadavky:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. listom číslo PS/2021/005974 zo dňa
10.5.2021, Stredoslovenská distribučná a.s. listom číslo 4803/ZS/SSD zo dňa 17.5.2021 a
Slovenský vodohospodársky podnik š.p. listom číslo CS SVP OZ BB 135/2021/86-39210
zo dňa 19.5.2021. Všetky doručené požiadavky resp. stanoviská sa vyhotovovateľovi
PSL doručujú v prílohe tohto protokolu.
OU BB, OOP listom číslo. OU BB OOP4-2021/013008-001 zo dňa 30.4 2021 vyzval
na predloženie pripomienok k Správe a požiadaviek na vypracovanie pokynov PSL aj
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (OÚ BB, OSŽP)
ako dotknutý orgán štátnej správy. OU BB, OSŽP listom číslo OU-BB-OSZP12021/013197-007 dňa 3.6.2021 predložil k Správe vyjadrenie v zákonom určenej 15
dňovej lehote. Predmetné vyjadrenie sa vyhotovovateľovi doručuje v prílohe protokolu.
V súlade s ustanovení § 41 ods. 8 a 16 zákona o lesoch sa na prípadné ďalšie
pripomienky v procese vyhotovovania PSL pre uvedené lesné celky nebude
prihliadať.
II. Komplexné zisťovanie stavu lesa
Súčasťou Správy boli aj náležitosti komplexného zisťovania stavu lesa (ďalej len
KZSL) vypracované NLC vo Zvolene, ktoré boli zverejnené spolu s modelmi
hospodárenia aj na dátovom portály Lesníckeho Geografického Informačného Systému
(ďalej len LGIS), kde sa s nimi účastníci konania a zúčastnené osoby mohli oboznámiť.
1.

Vzhľadom na skutočnosť, že k modelom hospodárenia neboli vznesené žiadne
pripomienky, OU BB, OOP modely hospodárenia vypracované pre LC
Čebovská Bukovina, Halič, Nová ves, Slovenské Kľačany a Osrblie
schvaľuje v rozsahu tak, ako boli do správy predložené NLC vo Zvolene.

2.

Prípadné odlišnosti od schválených modelov, budú schvaľujúcim orgánom
riešené na základe podnetu vyhotovovateľa PSL v rámci kontrolného dňa.

III. Záujmy obhospodarovateľov lesa:
1. V záujme získania aktuálneho prehľadu o obhospodarovateľoch lesa –
vlastníckych celkoch k termínu začatie konania pri vyhotovovaní PSL pre lesné celky
Čebovská Bukovina, Halič, Nová Ves, Slovenské Kľačany a Osrblie, boli porovnané
údaje o štruktúre obhospodarovateľov uvedené v Správach s údajmi vedenými Okresným
úradom Banská Bystrica, pozemkovým a lesným odborom (PLO), Okresným úradom
Brezno, PLO, Okresným úradom Lučenec, PLO, Okresným úradom Veľký Krtíš, PLO

a Okresným úradom Zvolen, PLO v registri obhospodarovateľov. Dotknuté okresné
úrady, pozemkové a lesné odbory budú v priebehu vyhotovovania PSL neodkladne
informovať vyhotovovateľa PSL o každej zmene v evidencii obhospodarovateľov lesa.
2. Obhospodarovatelia lesov, ktorí užívajú lesné pozemky na základe iného ako
vlastníckeho vzťahu sa upozorňujú, aby si vo vlastnom záujme vysporiadali užívacie
vzťahy aj po 31.12.2021. V prípade, že k uvedenému termínu nebudú uzatvorené platné
nájomné zmluvy, vyhotovovateľ PSL ako obhospodarovateľa zariadi vlastníka resp.
správcu dotknutého lesného pozemku.
3. V prípade výskytu viacerých obhospodarovateľov lesa v rámci lesného porastu,
OÚ BB, OOP ukladá obhospodarovateľom lesa aby, v spolupráci s OLH zabezpečili
vyznačenie majetkových hraníc v teréne najneskôr do 31.10.2021.
- V prípade vyznačenia hranice v uvedenom termíne, vyhotovovateľ PSL pri
rešpektovaní výmery vymedzenej v ustanovení § 39 ods. 6 zákona o lesoch takéto lesné
pozemky zariadia ako samostatné porasty.
- V prípade nevyznačenia vlastníckej hranice v uvedenom termíne bude
vyhotovovateľ PSL postupovať podľa ustanovenia § 39 ods. 6 zákona o lesoch t.j., že
porast sa bude posudzovať ako spoločná vec s tým, že ako obhospodarovateľ lesa bude
uvedený subjekt vlastniaci nadpolovičnú väčšinu porastu. Zoznam takýchto porastov
vyhotovovateľ PSL predloží schvaľujúcemu orgánu spolu s návrhom PSL. Prípadné
nejasnosti v postupe vyhotovovateľa PSL budú riešené v rámci kontrolného dňa
zvolaného schvaľujúcim orgánom na návrh vyhotovovateľa PSL.
4. Zmeny druhu pozemkov realizované v zmysle ustanovení § 3, § 5 a § 7 zákona
o lesoch budú v PSL zohľadnené len v prípade ich premietnutia v KN so stavom k 1. 1.
2022. Rozhodnutia o zmene druhu pozemku po nadobudnutí ich právoplatnosti dotknuté
okresné úrady, pozemkové a lesné odbory zašlú na vedomie aj vyhotovovateľovi PSL.
Okresné úrady neodkladne poskytne vyhotovovateľovi PSL aj informácie o riešení
neoprávnených výrubov stromov na lesných pozemkoch, po ktorých vznikla zalesňovacia
povinnosť.
5. Vyhotoviteľ PSL zapracuje do PSL, v súlade s ustanovením § 35 ods. 6 písm. a)
vyhlášky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesa a o ochrane lesa (ďalej len
vyhlášky o HÚL), zmeny údajov KN so stavom k 1. 1. 2022 na základe aktuálneho
číselného a grafického operátu KN.
6. Prípady pozemkov evidovaných v C registri KN ako lesný pozemok, ktoré sú
v skutočnosti využívané na iné účely (napr. intenzívne poľnohospodársky využívané
pozemky), budú pri vyhotovení PSL v súlade s Pracovnými postupmi hospodárskej
úpravy lesov, príloha č. 14, bod III. 1b riešené ako „iný lesný pozemok“.
7. Zmeny vo výmerách lesných pozemkov vyplývajúce zo stavu KN k 1. 1. 2022,
ktoré ovplyvnia výmeru LC, budú riešené OÚ BB, OOP na základe oznámenia
vyhotovovateľ PSL pri schvaľovaní PSL. Vyhotovovateľ PSL spolu s oznámením
predloží OÚ BB, OOP zdôvodnenie zmien výmer LC a prehľadové tabuľky PT – 9, PT –
10 dotýkajúce sa štruktúry obhospodarovateľov a vlastníkov lesa spolu s predložením
úplného návrhu PSL.

8. Preznačenie nových hraníc priestorového rozdelenia lesa alebo zmenených hraníc
zabezpečí vyhotovovateľ PSL najneskôr do skončenia vonkajších prác a preznačenie
pôvodných hraníc JPRL zabezpečia ich obhospodarovatelia v termíne do skončenia
vonkajších prác.
9. Obhospodarovatelia lesov prostredníctvom OLH predložia vyhotovovateľovi PSL
odpočty vykonaných úloh za rok 2021 po jednotlivých mesiacoch, porastoch a drevinách
najneskôr do 15. 1. 2022.
10. Požiadavky na riešenie tzv. bielych plôch (t.j. poľnohospodárske pozemky resp.
ostatné pozemky porastené lesom) pri vyhotovovaní PSL bude zo strany vyhotovovateľa
akceptované len v prípade ak zmena druhu pozemku v KN bude vykonaná k 1.1.2022.
Súčinnosť pri prehlasovaní pozemkov poskytnú ich vlastníkovi – správcovi dotknuté
okresné úrady, pozemkové a lesné odbory.
V prípade záujmu obhospodarovateľa lesa na riešenie bielych plôch pri
vyhotovení PSL obhospodarovateľ
oznámi
neodkladne
túto skutočnosť
vyhotovovateľovi PSL tak, aby tento mohol v termíne najneskôr do 31.8.2021 predložiť
na NLC-ÚHUL, odbor KZSL porastovú mapu s vymedzením riešených pozemkov. NLC
následne vypracuje pre dotknuté pozemky modely hospodárenia, ktoré predloží
vyhotovovateľovi PSL do 30.9.2021.
11. OÚ BB, OOP upozorňuje LESY SR š.p. OZ Čierny Balog, OZ Kriváň a OZ
Levice, aby v procese reprivatizácie lesných pozemkov venoval zvýšenú pozornosť
územiam vymedzených hranicami dotknutého lesného celku, tak aby očakávané zmeny
v obhospodarovaní lesných pozemkov boli riešené uzatváraním dohôd o odovzdaní
majetku v termíne do 31.12.2021. Dohody uzatvorené po tomto termíne nebudú
vyhotovovateľom PSL akceptované.
IV. Záujmy dotknutých orgánov, organizácií, právnických a fyzických osôb
1. Chránené územia.
Organizácia ochrany prírody zabezpečí v teréne označenie osobitne
chránených častí prírody v súlade s § 24 ods. 7 a 8 vyhlášky č. 170/2021 Z. z., ktorou
sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov v termíne do 31.07.2021. Vyhotoviteľ PSL na základe vyznačenia hraníc
chránených území a ich ochranných pásiem vykoná rozdelenie lesa na dielce do
nového PSL. Priebeh hraníc nového rozdelenia JPRL do mapových diel PSL sa
preberie na základe lomových bodov osobitne chránených častí prírody z podkladov
dodaných organizáciou ochrany prírody.
V prípade nevyznačenia hraníc osobitne chránených častí prírody do tohto
termínu vyhotovovateľ PSL v zmysle Pracovných postupov HÚL, platných
usmernení a v súlade s Dátovým štandardom PSL , v JPRL do ktorých zasahujú
osobitne chránené častí prírody s rôznymi stupňami ochrany prírody (SOP), uvedie
do príslušnej JPRL vždy najvyšší stupeň nachádzajúci sa v JPRL. V čistopise PSL
bude pre jednotlivé chránené územia nachádzajúce sa v JPRL uvedený aj príslušný

SOP. Do textu návrhu opatrení sa uvedie text: "Na ploche s najvyšším SOP budú
uplatňované hosp. opatrenia podľa príslušného modelu a na zvyšnej ploche podľa
zákonných podmienok pre príslušný SOP". Zoznam JPRL s viacerými SOP bude
súčasťou Všeobecnej časti PSL.
Lesný porast so SOP=5 sa vždy vylišuje ako samostatný dielec. V prípade
nevyznačenia hranice takéhoto chráneného územia v teréne príslušnou organizáciou
ochrany prírody sa hranica 5. stupňa OP preberie z grafických podkladov a v PSL za
takýto porast zariadi ako čiastková plocha.
Organizácia ochrany prírody v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a ustanovení § 52 o
označovaní osobitne chránenej časti prírody a krajiny ods. 2 zabezpečuje označenie
chránených území (§ 17 ods. 1 písm. a) až g) zákona), ich zóny (§ 30 ods. 1 zákona)
a chránené stromy (§ 49 zákona), ako aj ich ochranné pásma. Prírodné pamiatky
podľa § 24 zákona) sa označujú, len ak boli vyhlásené za národné prírodné pamiatky
alebo ak ide o významné alebo ohrozené jaskyne, alebo prírodné vodopády.
Podľa ustanovení § 24 ods. 7 vyhlášky č. 170/2021 Z. z. ktorou sa vykonáva
zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
(ďalej len „vyhláška) okrem tabule podľa odsekov 1, 2 a 4 sa prírodné rezervácie,
národné prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, národné prírodné pamiatky,
chránené areály a chránené krajinné prvky a ich ochranné pásma a zóny, ako aj zóny
A a B národných parkov, prírodných parkov a chránených krajinných oblastí
spravidla označujú aj pruhovým označením ich hraníc na stromoch lesných porastov
alebo na drevených hraničných stĺpikoch mimo lesných porastov umiestnených
najmä na lomových bodoch hranice. V lesných porastoch sa pruhové označenie
vykoná aj na niektorých stromoch v dostatočne viditeľnej vzdialenosti medzi
lomovými bodmi. Ak sa hranice chráneného územia alebo zóny prekrývajú s
hranicami ochranného lesa je potrebné označenie chráneného územia alebo zóny
vykonať takým spôsobom, že nedôjde k zámene s označením ochranného lesa.
Podľa ustanovení § 24 ods. 8 vyhlášky č. 170/2021 Z. z. pruhové označenie na
hraničných stromoch a na stĺpikoch po obvode chráneného územia a jeho ochranného
pásma a zón sa vykoná dvoma pruhmi farby širokými 5 cm oddelenými medzerou
širokou 5 cm. Horný pruh prebieha po celom obvode stromu vo výške 130 cm nad
terénom alebo 10 cm pod vrcholom 1 m vysokého stĺpika. Dolný pruh prebieha len
po vonkajšej časti obvodu chráneného územia, jeho ochranného pásma alebo zón. Pri
súbehu hraníc priľahlých chránených území, ich ochranných pásiem alebo zón sa
orientácia dolného polpruhu na spoločnej hranici pravidelne strieda. Chránené
územia sa označujú červenou farbou, ich ochranné pásma žltou farbou a zóny
modrou farbou.
2. Pri produktovodoch vybudovaných na lesných pozemkoch si obhospodarovatelia
lesov vo vlastnom záujme vyžiadajú od ich prevádzkovateľov (správcov) doklady
preukazujúce oprávnenosť ich zriadenia ako aj pásiem bezlesia. V prípade získania
takýchto dokladov, obhospodarovatelia lesov tieto predložia vyhotovovateľovi PSL
v termíne do 30. 9. 2021, ktorý ich zohľadní v opise porastov. V prípade nepredloženia
uvedených podkladov vyhotovovateľ PSL pri opise porastov zohľadní ochranné pásma
predmetných líniových stavieb podľa existujúceho stavu v teréne.

3. Schvaľujúci orgán upozorňuje vyhotovovateľa PSL na povinnosť rešpektovania
existujúcich vodných zdrojov a ich PHO nachádzajúcich sa na lesných pozemkoch. Pri
vyhotovovaní PSL je povinný rešpektovať platné vodoprávne rozhodnutia. Pri opise
porastov a tvorbe plánov hospodárskych opatrení je tiež povinný rešpektovať vodné
zdroje identifikované počas vonkajších prác pri vyhotovovaní PSL.
V. Kategorizácia lesov:
1. Po preskúmaní návrhu kategorizácie lesov spracovaného v rámci KZSL
Národným lesníckym centrom vo Zvolene, schvaľujúci orgán berie na vedomie, že pri
vyhotovovaní PSL dôjde zmenám výmery ochranných lesov, ako aj k zmenám výmer
v rámci jednotlivých subkategórií.
2. V termíne uvedenom v ustanovení § 41 ods. 6 a ods. 7 zákona o lesoch boli zo
strany OÚ BB, OOP vyhlásené lesy osobitného určenia v tomto členení:
- LC Halič – rozhodnutie OU-BB-OOP4-2020/027042-002 zo dňa 6.10.2020 (§ 14 odst.
2 písm. „c“ – 4,7733 ha).
- LC Osrblie – rozhodnutie OU-BB-OOP4-2020/027015-002/MM zo dňa 6.10.2020 (§
14 odst. 2 písm. „e“ – 113,9102 ha).
VI. Zásady vykonávania prác HÚL a zásady spolupráce vyhotovovateľa PSL
s právnickými – fyzickými osobami, obhospodarovateľmi lesa, OLH a orgánmi
štátnej správy:
1. V prípade záujmu obhospodarovateľov lesa na realizáciu hospodárskych opatrení
v období od skončenia platnosti PSL 2012 – 2021 do schválenia nových PSL sa bude
postupovať v súlade s § 41 ods. 14 zákona o lesoch s tým, že obhospodarovateľ
prostredníctvom OLH poskytne vyhotovovateľovi PSL zoznam porastov do 15. 7. 2021.
-

Vyhotovovateľ PSL prerokuje návrh s OLH v termíne do 30. 11. 2021.

-

Odsúhlasený návrh hospodárskych opatrení vyhotovovateľ doručí v termíne
do 31. 11. 2021 OÚ BB, OOP.

OÚ BB, OOP upozorňuje OLH na povinnosť, aby návrhy hospodárskych opatrení
v prechodnom období, okrem obnovných ťažieb, primerane obsahovali aj prerezávky a
výchovné ťažby s dôrazom na úlohy plánované v PSL 2012-2021, nerealizované do
konca jeho platnosti. Každý návrh musí byť potvrdený vyhotovovateľom PSL,
obhospodarovateľom lesa a OLH.
2. Ťažbovú úpravu a výber ťažbového ukazovateľa pre lesný celok v súlade s § 29
ods. 5 a 6 vyhlášky o HÚL zrealizuje vyhotovovateľ PSL, pričom vybraný ťažbový
ukazovateľ bude tvoriť súčasť úplného návrhu PSL.
3. Vzhľadom na skutočnosť, že vyhláška o HÚL rieši problematiku zariaďovania
lesných pozemkov podľa spôsobu ich využívania (pozemky so špecifickým využívaním)
nedostatočne, schvaľujúci orgán určuje v predmetnej veci takýto postup:

-

obhospodarovatelia lesa predložia vyhotovovateľovi PSL v termíne do 30. 9.
2021 prehľad funkčných plôch (lesné cesty, lesné sklady a iné) spolu
s návrhom na ich využitie v období platnosti nového PSL,

-

vyhotovovateľ PSL v dostatočnom časovom predstihu pred predložením
úplného návrhu PSL schvaľujúcemu orgánu a po prerokovaní
s obhospodarovateľmi lesa a príslušnými OLH vypracuje prehľad funkčných
plôch, ktorý predloží príslušnému okresnému úradu, pozemkovému
a lesnému odboru v termíne s predložením úplného návrhu PSL.

-

okresné úrady , pozemkové a lesné odbory po overení správnosti zatriedenia
lesných pozemkov podľa spôsobu ich využitia, neodkladne predložia prehľad
spolu so svojím vyjadrením OÚ BB, OOP.

4. Zisťovanie porastových zásob bude vykonané v súlade s ustanovením § 33
vyhlášky č. 453/2006 Z. z. o HÚL s využitím metód, ktoré sú uvedené v Správe.
5. V prípade rekonštrukcie lesa s uplatňovaním holorubného hospodárskeho
spôsobu, vyhotovovateľ PSL predloží schvaľujúcemu orgánu zoznam dotknutých JPRL
podľa vlastníckych celkov spolu s návrhom PSL na schválenie.
6. V záujme operatívnosti a hospodárnosti konania bude protokol o výsledkoch
prerokovania Správy doručený príslušným OLH. V súlade s ustanovením § 48 ods. 2
písm. a) zákona o lesoch, OLH s obsahom protokolu neodkladne oboznámia príslušných
vlastníkov, správcov resp. obhospodarovateľov lesa.
V záujme zabezpečenia informovanosti účastníkov konania a zúčastnených osôb
o obsahu Protokolu bude tento zverejnený aj na webovom sídle MV SR (Okresné úrady,
Banskobystrický kraj, úradná tabuľa, odbor opravných prostriedkov, www.minv.sk) a na
Dátovom portáli LGIS-u.
7. Vzhľadom na opakujúce sa nedostatky v predkladaní dokladov preukazujúcich
prerokovanie opisu dielcov a návrhov plánu hospodárskych opatrení s účastníkmi
konania, ktorý predložili svoje návrhy, požiadavky a pripomienky OU BB, OOP
upozorňuje vyhotovovateľa PSL na dodržanie uvedenej povinnosti. V prípade že
vyhotovovateľ PSL požiadavky účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy
pri vyhotovovaní PSL z rôznych dôvodov nebude akceptovať, dôvody takéhoto postupu
uvedie v zázname z prerokovania ktoré predloží spolu s návrhom PSL na schválenie.
8. V záujme zabezpečenia operatívnosti prác pri vyhotovení PSL sa uvádza kontakt
na zodpovedných pracovníkov vyhotovovateľa PSL, OU BB, OOP ako schvaľujúceho
orgánu a OU pozemkové a lesné odbory.
Zodpovedný pracovník za vyhotovovateľa PSL:
EuroForest s.r.o. - Ing. Miroslav Nosál č.t. 0908 276778
e-mail: nosal@euroforest.sk - LC Osrblie
- Ing. Michal Vrábeľ č.t. 0901 749780
e-mail: miso4vrabel@gmail.com – LC Čebovská Bukovina
- Ing. Branislav Garaj č.t. 0907 880591
e-mail: garaj.brano@gmail.com – LC Halič

- Ing. Dušan Ďuriška č.t. 0905 461308
e-mail: dusan.duriska@centrum.sk – LC Nová Ves
- Ing. Robert Markech č.t. 0908 712501
e-mail: markech@euroforest.sk – LC Slovenské Kľačany

Zodpovedný pracovník za Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor
- Ing. František Šagát t.č. 048 4306313
e-mail: frantisek.sagat@minv.sk
Zodpovedný pracovník za Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor
- Ing. Peter Stehlo t.č. 0961 622982
e-mail: peter.stehlo@minv.sk
Zodpovedný pracovník za Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor
- Ing. Jozef Beľa t.č. 0961 652990
e-mail: jozef.bela@minv.sk
Zodpovedný pracovník za Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor
- Ing. Petronela Augustínová t.č. 0961 632984
e-mail: petronela.augustinova@minv.sk
Zodpovedný pracovník za Okresný úrad Veľký Krtíš, pozemkový a lesný odbor
- Ing. Dušan Backo t.č. 0961 692982
e-mail: dusan.backo@minv.sk
Zodpovedný pracovník za Okresný úrad Banská Bystrica, OOP
- Ing. Marián Čiampor, č.t. 0910 899437
email: marian.ciampor@minv.sk
V prípade že v procese vyhotovenia PSL vznikne potreba akýchkoľvek zmien
zásad a postupov prijatých v Správach resp. v tomto protokole, OÚ BB, OOP na
podnet vyhotovovateľa PSL resp. obhospodarovateľov lesa zvolá ku konkrétnym
problémom kontrolný deň.

