Oznam pre obhospodarovateľov lesa
Oznamujeme obhospodarovateľom lesa, že od 1.1.2020 bude sprístupnený informačný systém
k nahlasovaniu náhodnej ťažby .
Tento informačný systém je umiestnený na adrese https://gis.nlcsk.org/ISLHP
Po prihlásení sa ako štátny zamestnanec orgánu štátnej správy LH, prístupovými údajmi ako
k LGISu, sa v časti lesného hospodárstva zverejní ďalší modul – ikona, v ktorej z pozície
štátneho zamestnanca bude možné prehliadať odoslané hlásenia o náhodnej ťažbe.
Vkladať údaje v tomto informačnom systéme má len prihlásený obhospodarovateľ lesa.
Zamestnanec orgánu štátnej správy môže údaje v tomto IS len prehliadať.
Obhospodarovatelia lesov môžu nahlasovanie náhodnej ťažby podľa § 23 ods. 9 písm. a)
zákona o lesoch využívať na základe prihlásenia sa. Prihlasovacie meno a heslo do tohto
informačného systému poskytne obhospodarovateľovi lesa miestne príslušný orgán
štátnej správy lesného hospodárstva - pozemkový a lesný odbor okresného úradu.
Postup okresného úradu pre vygenerovanie prístupového mena a hesla pre
obhospodarovateľa lesa je uvedený v prílohe tohto e-mailu „Správa kont
obhospodarovateľa“. Táto príloha je zároveň zverejnená aj v komunikačnom portáli ŠSLH
na forestportáli. Systém umožňuje, aby k jednému obhospodarovateľovi lesa bolo viac „kont“
t.j. viac osôb bude oprávnených podávať v mene obhospodarovateľa lesa hlásenia o náhodnej
ťažbe, každá osoba na základe „svojho konta“.
Nahlásenie náhodnej ťažby prostredníctvom tohto informačného systému sa doručí
okresnému úradu, pozemkovému a lesnému odboru (ako aj odboru starostlivosti o životné
prostredie a organizácií ochrany prírody) automaticky vygenerovanou e-mailovou správou na
osobitnú adresu zriadenú Ministerstvom vnútra SR (resp. zriadenú ŠOP SR) určenú na
zasielanie hlásení o náhodnej ťažbe. Cestou Ministerstva vnútra SR už okresné úrady boli
o ich zriadení informované. S ohľadom na skutočnosť, že ide o automaticky vygenerovanú
správu, na tieto správy okresné úrady nebudú odpovedať.
Žiadame okresné úrady v sídle kraja, aby toto oznámenie preposlali pozemkovým a lesným
odborom v ich územnej pôsobnosti. Zároveň žiadame všetky okresné úrady o priebežné
informovanie obhospodarovateľov lesa o možnostiach uplatňovania tohto informačného
systému a možnosti zriadenia prístupových práv – kont k jeho využívaniu.

