___________________________________________________________________________
Žiadateľ (meno a priezvisko, resp. - názov subjektu, IČO, adresa)

Okresný úrad Prešov
Pozemkový a lesný odbor
Masarykova 10
080 01 Prešov

VEC
Vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov v zmysle § 5 a § 7 zákona č. 326/2005
Z. z. o lesoch, v platnom znení
Týmto žiadam o vyňatie, resp. obmedzenie (požadované podčiarknuť) za účelom..............
......................................................................................................................................................
Katastrálne územie:..................................................................................
Parcelné číslo KN-C dotknutého lesného pozemku:................................
Požadovaná výmera:..........................
Požadovaný časový úsek, na ktorý sa vyňatie, resp. obmedzenie má povoliť:.........................
Jednotka priestorového rozdelenia lesa na dotknutom lesnom pozemku:...............................

V ...............................dňa.......................

.............................................
podpis žiadateľa
K žiadosti na vyňatie z lesného pozemku sú potrebné nasledovné doklady:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Zámer s obsahom návrhu využitia lesného pozemku a návrh opatrení zabezpečujúcich ochranu
lesa pred ohrozením a poškodením, projekt technickej a biologickej rekultivácie s časovým
harmonogramom jeho zalesnenia, ak ide o dočasné vyňatie lesného pozemku, harmonogram prác
na lesnom pozemku tak, aby tie boli vykonané mimo obdobia intenzívnych prác v lese a mimo
obdobia osobitne významného z hľadiska funkcií lesa, najmä jarného zalesňovania,
rozmnožovania živočíchov a zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
Súhlas vlastníka alebo správcu dotknutého lesného pozemku so zámerom dotknutého lesného
pozemku
Stanovisko obhospodarovateľa dotknutého lesného pozemku.
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv (§ 35
ods.3 zákona o lesoch).
List vlastníctva určený k právnym účelom a kópia z katastrálnej mapy (nie staršie ako 3 mesiace
od podania žiadosti) so zákresom stavby. Ak list vlastníctva v KN nie je založený vlastníctvo sa
preukazuje výpisom z pozemkovej knihy a identifikáciou parciel, prípadne doložením
právoplatného dedičského rozhodnutia. Kópia z porastovej mapy na príslušný lesný pozemok,
Geometrický plán v prípade oddelenia parciel,

Znalecký posudok o náhrade za stratu mimo produkčných funkcií lesa /odvod/ podľa § 9 lesného
zákona (vypracuje znalec v odbore lesníctvo, odvetvie odhadu hodnoty lesov alebo hospodárska
úprava lesov, ak následne dochádza k odlesneniu lesného pozemku),
8. Vyjadrenie Okresného úradu Prešov, Odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia
ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, podľa § 9 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
9. Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy (podľa toho kde sa lesný pozemok nachádza),
10. Právoplatné územné rozhodnutie,
11. Správny poplatok v kolkoch v hodnote 30,- €, ak žiadateľ nie je oslobodený od správneho
poplatku.
7.

