OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE
ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV
Komenského 52, 041 26 Košice

___________________________________________________________________________
Číslo spisu: OU-KE-OOP4-2021/019647
Košice, 04.08.2021

Rozhodnutie
Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva
(ďalej len „OÚ Košice, OOP“), ako vecne príslušný orgán v zmysle § 56 ods. 1 písm. b)
zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“)
a podľa § 59 písm. i) zákona o lesoch, v súlade s ustanovením § 46 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny
poriadok“)
I. s c h v a ľ u j e
v zmysle ustanovenia § 41 ods. 13 zákona o lesoch, návrh programu starostlivosti
o lesy pre Lesný celok (LC) Jovsa I. (LA141), vyhláseného v rámci lesného hospodárskeho
celku (LHC) VLM-JOVSA, ktorý vypracovala LESPROJEKTA, s. r. o., Palackého 8, 080 05
Prešov na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2030. Program starostlivosti o lesy (PSL), ktorý
tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia ako príloha, sa schvaľuje s rozsahom úloh
a porastových zásob podľa tabuľky A 1 – Sumárne údaje z PSL za LC a s náležitosťami
uvedenými v § 40 zákona o lesoch.
1. Výmera lesných pozemkov k 01.01.2021 v členení podľa druhu pozemkov je v zmysle
ustanovenia zákona o lesoch, § 3 ods. 1,
písm. a) plocha lesných porastov
518,8115 ha
písm. b) plocha ostatných lesných pozemkov
2,9553 ha
z toho tzv. „čierne plochy“
0,0000 ha
Spolu lesné pozemky
521,7668 ha
(Sumárne údaje vyplývajú z evidencie lesných pozemkov registra „C“- KN)
2. Plochy lesných porastov k 01.01.2021 v členení podľa kategórií lesa:
Lesy hospodárske
Lesy osobitného určenia
Lesy ochranné
Spolu výmera lesných porastov
(Výmery sú zaokrúhlené na úrovni JPRL s presnosťou na 0,01 ha)

412,88 ha
78,15 ha
27,78 ha
518,81 ha

3. Celkový objem dreva predpísaný na ťažbu programom starostlivosti 61 216 m3 hrubiny
bez kôry.
Názov vlastníckeho celku
Lesy SR, š.p. OZ Sobrance
PS Čierna studňa

Neprekročiteľný objem dreva
predpísaný na ťažbu v m3 h.b.k.
53871
7345
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II. vyhlasuje ochranné lesy
- podľa § 13 ods. 2 písm. b) zákona o lesoch v dielcoch č. 714, 715 A, 715 B o výmere 20,11
ha
- podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona o lesoch v dielcoch č. 706, 710 o výmere 7,67 ha na LC
Jovsa I. určenom na LHC VLM-JOVSA na dobu platnosti programu starostlivosti o lesy, t. j.
od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2030.
Celková výmera ochranných lesov v LC Jovsa I. je 27,78 ha.
Odôvodnenie
Vydaniu tohto rozhodnutia predchádzalo konanie o určení lesného celku a
vypracovanie protokolu o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospodárení a o
určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy (ďalej len „Protokol“) a stanovení
pokynov na vyhotovenie PSL pre príslušný lesný celok.
Lesný celok ako jednotka priestorového rozdelenia lesa, pre ktorú sa vyhotovuje
program starostlivosti o lesy, bol určený OÚ Košice, OOP, rozhodnutím č. OU-KE-OOP42019/025725 zo dňa 04.06.2019. Protokol pre LC Jovsa I. č. OU-KE-OOP4-2020/025421 bol
napísaný dňa 01.06.2020 a jeho vyhotovením bolo v zmysle § 41 ods. 10 zákona o lesoch
začaté konanie o vyhotovení PSL pre vyššie uvedený LC. Tento dokument obsahuje pokyny
na vyhotovenie programu starostlivosti a zaoberá sa tiež pripomienkami účastníkov konania
a dotknutých orgánov štátnej správy k správe o doterajšom hospodárení.
OÚ Košice, OOP z dôvodu dodržania zákonných lehôt pre vydanie rozhodnutia
požiadal Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej aj
„MPaRV SR“) o predĺženie lehoty pre rozhodnutie do 30.09.2021 listom č. OU-KE-OOP42021/007439 zo dňa 01.06.2021. Dôvodom predĺženia zákonnej lehoty bolo, že návrh PSL
pre predmetný LC bol po kontrole Národným lesníckym centrom Zvolen posúdený ako
spôsobilý na schvaľovacie konanie a OÚ Košice, OOP ich zaslal na záväzné vyjadrenie
dotknutým orgánom štátnej správy, ale zamestnanci Okresného úradu Košice, odboru
starostlivosti o životné prostredie boli z dôvodu úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na
ochorenie COVID - 19 v povinnej 14 - dňovej karanténe. Nebolo teda reálne ukončiť dané
konanie v zmysle § 41 ods. 13 zákona o lesoch do jedného roku od jeho začatia. MPaRV SR
listom č. 9821/2021-720 zo dňa 10.06.2021 vyššie uvedenej žiadosti vyhovelo a predĺžilo
lehotu na vydanie rozhodnutia do 30.09.2021.
Jednotky priestorového rozdelenia lesa podľa § 39 ods. l písmeno c) až e) zákona
o lesoch boli vytvorené vyhotoviteľom plánu. Čierne plochy a produktovody boli zmapované
podľa skutočného stavu v teréne.
Návrh dopravného prieskumu perspektívne zohľadňuje požiadavky lesného
hospodárstva na sprístupnenie lesných porastov v danej lokalite. Schválenie návrhu programu
starostlivosti o lesy nezakladá právo realizovať navrhnuté lesné cesty. Realizácii lesnej cesty
predchádza osobitné stavebné konanie, v ktorom sú uplatňované a zohľadňované záujmy
chránené osobitnými predpismi (napr. zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov).
Celková výška ťažby pre lesný celok bola stanovená v zmysle § 29 vyhlášky
č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesa a ochrane lesa. Vyhotoviteľ programu
starostlivosti o lesy pri stanovení výšky ťažby vychádzal z rubnej zrelosti konkrétnych
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porastov, zo zistených produkčných a ťažbových možností porastov, z poškodenia
a zdravotného stavu porastov a určil objem obnovnej ťažby pre hospodárske lesy tvaru
vysokého na základe porovnania ťažbových ukazovateľov s induktívnym etátom. Pri výbere
ťažbového ukazovateľa boli zohľadnené jemnejšie spôsoby hospodárenia a predĺžená
obnovná doba. Vyhotoviteľom programu starostlivosti o lesy bol určený objem obnovnej
ťažby pre hospodárske lesy tvaru lesa vysokého pri hospodárskom spôsobe podrastovom
a holorubnom, postupom v súlade s § 29 ods. 5 a 6 vyhlášky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej
úprave lesa a o ochrane lesa, určený podľa ťažbového ukazovateľa „ťažbové percentá podľa
vekových stupňov a dĺžky obnovnej doby“, a to maximálne do výšky 52 394 m3. Objem
obnovnej ťažby v lesoch osobitného určenia bol stanovený v súlade s § 29 ods. 10 uvedenej
vyhlášky induktívne maximálne do výšky 6 945 m3. Určenie tohto ťažbového ukazovateľa
a návrh obnovnej ťažby zabezpečí dostatočné odčerpávanie rubne zrelej zásoby z lesných
porastov s prihliadnutím na zdravotný stav lesných porastov.
LESPROJEKTA, s. r. o., Palackého 8, 080 05 Prešov (ďalej len „vyhotovovateľ“) ako
právnická osoba, ktorá je držiteľom živnostenského oprávnenia na výkon tejto činnosti podľa
§ 42 zákona o lesoch, predložil tunajšiemu odboru na schválenie návrh PSL pre LC Jovsa I.
dňa 04.05.2021 po tom, čo NLC Zvolen odporučilo návrh PSL na schvaľovacie konanie
Protokolom č. 13/2020 zo dňa 19.04.2021 (v spise). Pri schvaľovaní návrhu programu
starostlivosti o lesy OÚ Košice, OOP vychádzal z vlastných zistení pri posudzovaní návrhu
programu starostlivosti, z pripomienok obhospodarovateľa lesov a osôb dotknutých
vyhotovením programu starostlivosti, ako aj z výsledkov kontrol návrhu programu
starostlivosti vykonaných Národným lesníckym centrom Zvolen. Návrh programu
starostlivosti o lesy pre určený lesný celok bol schválený po predchádzajúcom vyhodnotení
údajov programu starostlivosti a overení ich správnosti.
OÚ Košice, OOP, listom zo dňa 04.05.2021 oznámil obhospodarovateľovi a
dotknutým orgánom štátnej správy, že mu vyhotovovateľ predložil na schválenie návrh PSL
a umožnil im podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku vyjadriť sa k nemu, prípadne navrhnúť
jeho doplnenie do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.
Dňa 04.06.2021 bolo k návrhu PSL doručené vyjadrenie Okresného úradu
Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie (štátnej vodnej správy), že LC Jovsa I.
je situovaný v Chránenej vodohospodárskej oblasti Vihorlat (CHVO Vihorlat). Zákon č.
305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ustanovuje chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd, činnosti, ktoré
sú na ich území zakázané a opatrenia na ochranu povrchových vôd a podzemných vôd
prirodzene sa vyskytujúcich v chránenej vodohospodárskej oblasti. Zároveň štátna vodná
správa žiadala doplniť do návrhu PSL na LC Jovsa I., že predmetný LC Jovsa I. sa nachádza
v CHVO Vihorlat.
Dňa 15.07.2021 bolo k návrhu PSL doručené záväzné stanovisko Okresného úradu
Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OSŽP“) č. OU-KE-OSZP12021/021239 zo dňa 13.07.2021 spolu s odborným stanoviskom č. OU-KE-OSZP12021/021239 zo dňa 13.07.2021. OSŽP vychádzal zo stanoviska Štátnej ochrany prírody SR
(ďalej aj „ŠOP SR“) a to Správy CHKO Vihorlat, ul. Fraňa Kráľa 1, 071 01 Michalovce - list
č. CHKOVI/53-002/2021 zo dňa 21.06.2021. OSŽP súhlasí s návrhom PSL na LC Jovsa I. za
dodržania nasledovných podmienok:
1. Obhospodarovateľ lesa ponechá minimálne 5 stromov na 1 ha porastu obnovovaného
podrastovým hospodárskym spôsobom s pravidelným rozložením po ploche a ponechá
existujúce mŕtve drevo v súlade s dokumentáciou ochrany prírody vzťahujúcou sa na CHVÚ
Vihorlatské vrchy.
2. Obhospodarovateľ lesa zmierni intenzitu zásahov a spôsob obnovy porastov v JPRL, ktoré
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sa nachádzajú v ÚEV Morské oko a CHVÚ Vihorlatské vrchy.
3. Obhospodarovateľ lesa hospodárske opatrenia v porastoch v CHVÚ Vihorlatské vrchy a
ÚEV Morské oko vykoná mimo vegetačného pokoja z dôvodu ochrany chránených druhov
a biotopov.
4. Obhospodarovateľ lesa bude obnovné ťažby vykonávať v čase vegetačného pokoja.
5. Vyhotovovateľ PSL v JPRL, ktoré sa nachádzajú v 1. a 2. stupni ochrany podľa zákona
zapracuje pripomienky ŠOP SR, Správy CHKO Vihorlat a bude dbať na miernejšie
hospodárske opatrenia pri vykonávaní obnovných ťažieb z dôvodu výskytu chránených
druhov európskeho významu tak, aby nedochádzalo k výraznému poškodeniu a zničeniu
lesných biotopov európskeho a národného významu v ÚEV Morské oko a CHVÚ Vihorlatské
vrchy.
OÚ Košice, OOP po telefonickej a elektronickej komunikácii s pracovníkmi
vyhotovovateľa PSL, pri ktorej ich oboznámil so záväzným stanoviskom OSŽP a štátnej
vodnej správy dáva k vyššie uvedeným pripomienkam toto stanovisko:
Vyhotovovateľ na základe listu CHKOVI/53-002/2021 zo dňa 21.06.2021, v ktorom
ŠOP SR uviedla pripomienky ku návrhu PSL pre LC Jovsa I. doplnil v PSL vo všetkých
lesných porastoch s naplánovanou úmyselnou obnovnou ťažbou na decénium pokyn
„ponechať minimálne 5 stromov na 1 ha obnovovaného porastu a ponechať existujúce mŕtve
drevo“ podľa pripomienok ŠOP SR a v LHPTAXe bola doplnená poznámka podľa vyjadrenia
štátnej vodnej správy - CHVO Vihorlat.
Pripomienky
vo
vyššie
uvedenom
záväznom
stanovisku
smerujúce
k obhospodarovateľovi lesa súvisia so samotnou realizáciou navrhovaných hospodárskych
opatrení, ktorá je už v kompetencii konkrétneho obhospodarovateľa lesa a príslušného
odborného lesného hospodára. Vykonávanie jednotlivých hospodárskych opatrení počas
kalendárneho roka v CHKO Vihorlat a CHVÚ Vihorlatské vrchy PSL nerieši. Tieto
požiadavky musí ŠOP SR riešiť v samostatných konaniach s obhospodarovateľom.
Schválenie návrhu PSL nedáva právo obhospodarovateľovi lesa porušovať iné všeobecne
záväzné právne predpisy na úseku ochrany prírody a krajiny. Pestovné a obnovné postupy
vyhotovovateľ PSL navrhol podľa modelov hospodárenia, čo je v súlade s požiadavkami ŠOP
SR.
Neoddeliteľnou súčasťou záväzného stanoviska OSŽP je odborné stanovisko podľa §
28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
vydané OSŽP z hľadiska posúdenia jeho významného vplyvu na územie európskej sústavy
chránených území. Lesné pozemky zahrnuté do LC Jovsa I. sú súčasťou CHKO Vihorlat a
CHVÚ Vihorlatské vrchy. OSŽP a ŠOP SR v odbornom stanovisku konštatujú, že návrh PSL
pre predmetný LC nebude mať významný nepriaznivý vplyv na predmet ochrany CHVÚ
Vihorlatské vrchy a ÚEV Morské oko. Nemusí byť preto predmetom posudzovania vplyvov
na životné prostredie podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
OÚ Košice, OOP predložený návrh PSL, ktorého súčasťou bol aj návrh na vyhlásenie
ochranných lesov na základe komplexného zisťovania stavu lesa vykonaného na
predmetnom území v roku 2019, spresneného počas vonkajších prác na obnove PSL
v roku 2020, kancelársky overil a posúdil z hľadiska správnosti zistenia stavu lesa, plánu
hospodárskych opatrení a dodržiavania pokynov na vyhotovenie PSL uvedených v Protokole
a konštatuje, že predložený návrh PSL je vypracovaný v zmysle platných zákonných
ustanovení. Plány hospodárskych opatrení boli vypracované na základe skutočného stavu
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a potrieb lesných porastov. Na základe uvedených skutočností
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

rozhodol tak, ako je to

Kategória ochranných lesov bola vyhlásená na návrh vyhotoviteľa programu
starostlivosti o lesy (§ 42 zákona o lesoch). Návrh ochranných lesov vychádza zo správy
o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy.
Podklady boli dopracované pri spracovaní návrhov hospodárskych opatrení. Vyhlásením
kategórie ochranných lesov sa sleduje ochranné poslanie lesných ekosystémov v špecifických
stanovištných pomeroch a prírodných podmienkach, ktoré sú vyjadrené základnými
jednotkami lesníckej typológie a pedológie podľa vyhlášky č. 453/2006 Z. z. - príloha č. 2 - 4.
OÚ Košice, OOP za ochranné lesy vyhlásil vysokohorské lesy pod hornou hranicou
stromovej vegetácie, ktoré plnia funkciu ochrany nižšie položených lesov a pozemkov, lesy
na exponovaných horských svahoch pod silným klimatickým vplyvom podľa § 13 ods. 2
písm. b) zákona o lesoch a ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy podľa § 13
ods. 2 písm. d) zákona o lesoch tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti bodu II. tohto
rozhodnutia.
Schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2021 - 2030
a dodržanie jeho údajov v sledovanom období dáva predpoklad pre integrované plnenie
funkcií lesov v obvode lesného celku podľa poslania a obsahu hospodárskej úpravy lesov.
Návrh programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Jovsa I. zohľadňuje obmedzenia
bežného hospodárenia vyplývajúce s ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov, z rozhodnutí orgánov štátnej správy ochrany prírody
vydaných na jeho základe a záväzného stanoviska č. OU-KE-OSZP1-2021/021239 zo dňa 13.
07. 2021 vydaného podľa § 9 ods. 1 písm. m) zákona o ochrane prírody a krajiny.
Rozhodnutie je doručované bez prílohy (program starostlivosti o lesy), nakoľko sa v
zmysle § 41 ods. 13 zákona o lesoch doručuje účastníkom konania a zúčastneným osobám len
oznámenie o schválení plánu. Program starostlivosti o lesy bude obhospodarovateľovi lesa
odovzdaný OÚ Košice, OOP podľa rozdeľovníka schváleného MP SR pod č. 3282/2015-720
zo dňa 05. 10.2015 do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 správneho poriadku podať
odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný úrad Košice, odbor opravných
prostriedkov, Komenského 52, 041 26 Košice. Podľa § 41 ods. 13 zákona o lesoch, odvolanie
proti rozhodnutiu o schválení programu starostlivosti nemá odkladný účinok. Účastník
konania sa môže odvolať len v tej časti, ktorá sa ho týka.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné
súdom.

Mgr. Dana Kostíková
poverená zastupovaním
vedúceho odboru
Doručuje sa :
1. Lesy SR, š.p., OZ Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance
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2. PS Čierna studňa Michalovce, JUDr. Ján Farkaš, Nám. Slobody 7, 071 01 Michalovce
3. LESPROJEKTA, s. r. o., Palackého 8, 080 05 Prešov;
4. Úradná tabuľa na web. stránke https://www.minv.sk/?opravne-prostriedky-ou-kosice

Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti):
1. OÚ Michalovce, pozemkový a lesný odbor, Sama Chalupku 18, 071 01 Michalovce
2. OÚ Košice, OSŽP, Komenského 52, 041 26 Košice
3. NLC - ÚHÚL, Sokolská 2, 960 52 Zvolen

