OKRESNÝ ÚRADNITRA
ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV
REFERÁT PÔDOHOSPODÁRSTVA
Štefánikova trieda č. 69, 949 01 Nitra

číslo: OU-NR-OOP4-2014/025088-2

V Nitre, 16.06.2014

Protokol
o výsledkoch prerokovania správ o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie
programov starostlivosti o lesy pre Lesný celok Bohunice a Lesný celok Lesy Granua na roky
2015 – 2024.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní: podľa prezenčnej listiny uloženej na Okresnom úrade Nitra, odbore opravných
prostriedkov, referáte pôdohospodárstva
Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva (OÚ-NROOP) tento protokol vypracoval v zmysle § 41 odsek 9 zákona číslo 326/2005 Z. z. o lesoch v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o lesoch“)na základe výsledkov prerokovania správ
o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programov starostlivosti o lesy (PSL) pre
Lesný celok (LC) Bohunice a LC Lesy Granua na roky 2015 – 2024 (ďalej len „Správy“), ako i
prerokovania pripomienok k Správam a požiadaviek na vypracovanie pokynov na vyhotovenie PSL,
konaného 10.06.2014 v zasadačke LESOV SR, Odštepného závodu Levice. Predmetné Správy
vypracovala a PSL bude vyhotovovať spoločnosť LH Projekt – SK, s.r.o., 8. mája 4387/15,
Piešťany (ďalej len „vyhotovovateľ PSL“), oprávnená vykonávať túto činnosť v zmysle § 42,
odsek 1 Zákona o lesoch na základe živnostenského oprávnenia číslo 230-13683 a Zmluvy o dielo
527/NLC/2013-VO (LC Bohunice) a Zmluvy o dielo 528/NLC/2013-VO (LC Lesy Granua),
uzatvorenej v zmysle § 41 odsek 5 Zákona o lesoch medzi verejným obstarávateľom – Národným
lesníckym centrom Zvolen (NLC) a uvedeným vyhotovovateľom PSL.
LC Bohunice bol určený v zmysle § 39 odsek 3 Zákona o lesoch rozhodnutím Obvodného lesného
úradu v Nitre číslo 2013/00368-3 zo dňa 28.06.2013 ako jednotka priestorového rozdelenia lesa, pre
ktorú sa vyhotoví PSL na roky 2015 – 2024. Zoznam jednotiek priestorového rozdelenia lesa,
konkretizácia lesných pozemkov podľa katastrálnych území a parciel katastra nehnuteľností a
grafické znázornenie LC Bohunice boli vymedzené PSL platným, v čase vydania toho rozhodnutia,
pre Lesné užívateľské celky Bátovce – Žemberovce, Bohunice a Dekýš v obvode Lesného
hospodárskeho celku Bohunice.
LC Lesy Granua bol určený v zmysle § 39 odsek 3 Zákona o lesoch rozhodnutím Obvodného
lesného úradu v Nitre číslo 2013/00402 zo dňa 28.06.2013 ako jednotka priestorového rozdelenia
lesa, pre ktorú sa vyhotoví PSL na roky 2015 – 2024. Do tohto LC boli začlenené lesné pozemky
vymedzené PSL platným, v čase vydania toho rozhodnutia, pre Lesný užívateľský celok Lesy
Granua v obvode Lesného hospodárskeho celku Bohunice.
Dôvodom vyhotovenia nových PSL je tá skutočnosť, že platnosť PSL pre vyššie uvedené
lesné užívateľské celky končí 31.12.2014.
OÚ-NR-OOP listom číslo OU-NR-OOP4-2014/025088-1 zo dňa 28.04.2014, ako orgán
štátnej správy na úseku lesného hospodárstva podľa § 56 odsek 1 písmeno b) Zákona o lesoch vo
väzbe na zákon číslo 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, príslušný na konanie podľa § 59 odsek 2 písmeno i) Zákona o lesoch v súlade
s § 41 odsek 8 Zákona o lesoch oznámil dotknutým orgánom štátnej správy, právnickým a fyzickým
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osobám, ktorých práva môžu byť vyhotovením PSL dotknuté kde do Správ môžu nahliadnuť,
vyzval ich na predloženie pripomienok a požiadaviek k nim a uviedol dátum prerokovania Správ na
10.06.2014. Zároveň ich upozornil na ustanovenie § 41 odsek 10 Zákona o lesoch, podľa ktorého sa
na pripomienky a požiadavky uplatnené po vyhotovení tohto protokolu nebude prihliadať.
LC Bohunice a LC Lesy Granua sú samostatné jednotky priestorového rozdelenia lesa, pre
ktoré budú vyhotovované a následne v osobitných konaniach schvaľované PSL.
OÚ-NR-OOP primerane uplatňujúc ustanovenie § 3 odsek 3 zákona číslo 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov a to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez
zbytočného zaťažovania účastníkov a iných osôb, vykonal prerokovanie Správ v obidvoch LC
v jednom termíne a vyhotovil tento spoločný protokol.
Na základe výzvy OÚ-NR-OOP zo dňa 28.04.2014 boli k Správam neboli predložené
zásadné pripomienky a požiadavky.
Pri prerokovávaní Správ pred rokovaním doručených a na rokovaní vznesených
pripomienok k nim boli prijaté tieto závery, pokyny a úlohy.
I. Lesné pozemky a vzťahy k nim
V tejto časti Správ je uvedený prehľad obhospodarovania a vlastníckych vzťahov v členení
na údaje o výmerách lesných celkov podľa vlastníckych celkov a lesných hospodárskych celkov,
zoznam zástupcov obhospodarovateľov lesov a odborných lesných hospodárov (OLH) na LC,
posúdenie stavu katastra nehnuteľností (KN) a majetkovo právnych pomerov, prehľad
obhospodarovateľov lesa, správcov a vlastníkov lesa na lesných pozemkoch v LC a informácia o
stave pozemkových úprav.
Stanovenie úloh a určenie postupu na riešenie možných situácií počas vyhotovovania PSL:
1. ak vyhotovovateľ PSL počas prác zistí nového vlastníka lesa, prípadne obhospodarovateľa lesa
oproti stavu uvedenému v Správe, bezodkladne oznámi túto skutočnosť OÚ-NR-OOP a
príslušnému okresnému úradu, odboru pozemkovému a lesnému,
2. všetci dotknutí vyhotovovaním PSL bezodkladne nahlásia vyhotovovateľovi PSL každú zmenu
v obhospodarovaní, vlastníckych vzťahoch ako i zmeny v stave KN,
3. v prípade, že počas vyhotovovania PSL budú od LESOV Slovenskej republiky, š. p. Odštepný
závod Levice vydané lesné pozemky ako časť jednotky priestorového rozdelenia lesa, do
obhospodarovania inému subjektu, prípadne doterajší prenajímateľ písomne oznámi, že nájomnú
zmluvu na ďalšie obdobie nepredĺži a stane sa samostatným obhospodarovateľom, nový
a pôvodný obhospodarovateľ lesa v spolupráci s OLH:
- bezodkladne odsúhlasia a vyznačia vlastnícku hranicu v teréne,
- o odsúhlasení a vyznačení hranice vyhotovia písomný záznam, ktorý podpíšu štatutárni
zástupcovia oboch obhospodarovateľov lesa,
- pôvodný obhospodarovateľ lesa bezodkladne oznámi zmenu obhospodarovateľa
vyhotovovateľovi PSL a predloží mu záznam o odsúhlasení a vyznačení hranice ako i všetky
grafické a písomné podklady, na základe ktorých bolo uskutočnené predmetné odovzdanie
obhospodarovania lesa,
Termín vyznačenia hranice, predloženia záznamu a uvedených podkladov je najneskôr do
31.08.2014. Vyhotovovateľ PSL pri rešpektovaní výmery vymedzenej v ustanovení § 39 odsek 6
Zákona o lesoch zariadi tieto lesné pozemky ako dielce, alebo v prípade delenia dielcov, ich
časti, ako samostatné jednotky priestorového rozdelenia lesa podľa obhospodarovateľov lesa,
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Po tomto termíne bude vyhotovovateľ PSL postupovať podľa § 39 odsek 6 Zákona o lesoch
s tým, že dielec zariadi s viacerými obhospodarovateľmi lesa a tento sa bude posudzovať ako
spoločná vec.
Uvedený postup sa primerane vzťahuje i na zmeny v obhospodarovaní medzi neštátnymi
subjektmi.
Zoznam takýchto dielcov vyhotovovateľ PSL predloží OÚ-NR-OOP spolu s návrhom PSL.
4. pri posudzovaní nájomných zmlúv platných do konca roka 2014, pri ktorých nebude známe
predĺženie, resp. nepredĺženie, vyhotovovateľ PSL uplatní ustanovenie § 676 Občianskeho
zákonníka,
5. OÚ-NR-OOP upozorňuje, že v zmysle vyhlášky 461/2009 Z. z. Úradu geodézie, kartografie a
katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky
číslo 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov(najmä §§ 46, 53), pri
vyhotovovaní geometrických, resp. vytyčovacích plánov sa v teréne používa dočasná
stabilizácia hraníc (drevené kolíky, železné trubky...) a povinnosť trvalej stabilizácie je na
vlastníkovi (resp. obhospodarovateľovi) lesného pozemku. Spôsob značenia hraníc dielcov
upravuje § 27 odsek 7 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR číslo 453/2006 Z. z.
o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa,
6. V už teraz známych prípadoch, keď hranica medzi obhospodarovateľmi lesa delí dielec s lesným
porastom vo veku obnovy, OÚ-NR-OOP týmto určuje termín na odsúhlasenie, vyznačenie
hranice v teréne, vyhotovenie písomného záznamu a jeho predloženie vyhotovovateľovi PSL do
30.06.2014,
7. Zmeny druhu pozemkov v zmysle § 3, § 5 a § 7 Zákona o lesoch budú v PSL zohľadnené len
v prípade, ak budú evidované v KN k 01.01.2015. Právoplatné rozhodnutia o zmene druhu
pozemku okresné úrady, pozemkové a lesné odbory zašlú aj vyhotovovateľovi PSL. Taktiež
zašlú aj informáciu o riešení neoprávnených výrubov stromov na lesných pozemkoch, po ktorých
vznikla zalesňovacia povinnosť.
8. Vyhotovovateľ PSL zapracuje do PSL, v súlade s § 35 odsek 6 písm. a) vyhlášky Ministerstva
pôdohospodárstva SR číslo 453/2006 Z.z. o hospodárskej úprave lesa a o ochrane lesa zmeny
údajov KN so stavom k 01.01.2015 na základe aktuálneho číselného a grafického operátu KN.
9. Prípady pozemkov evidovaných KN v registri „C“ ako lesný pozemok, ktoré sú v skutočnosti
intenzívne poľnohospodársky využívané, budú pri vyhotovení PSL v súlade s Pracovnými
postupmi hospodárskej úpravy lesov – 2008, príloha číslo 14, bod III. 1B.riešené ako „iný druh
lesného pozemku“.
10. Zmeny vo výmerách lesných pozemkov vyplývajúce zo stavu KN k 01.01.2015, ktoré
ovplyvnia výmeru LC, bude riešiť OÚ-NR-OOP na základe oznámenia vyhotovovateľa PSL po
predložení úplného návrhu PSL.
11.
Preznačenie (obnovenie označenia) pôvodných hraníc jednotiek priestorového rozdelenia
lesa zabezpečia ich obhospodarovatelia do 30.06.2014 tak, ako je uvedené v rozhodnutiach
o určení lesných celkov. Porasty uznané pre zber semena budú riešené začiatkom roku 2015
v spolupráci s NLC Zvolen. Výsledok nemusí byť totožný s aktuálnym stavom.
Vyznačenie nových, alebo zmenených hraníc jednotiek priestorového rozdelenia lesa
zabezpečí vyhotovovateľ PSL do 30.09.2014.
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II.
Komplexné zisťovanie stavu lesa
Komplexné zisťovania stavu lesa vypracovalo NLC. OÚ-NR-OOP po oboznámení sa s ich
obsahom n e m á v ý h r a d y k uplatneniu návrhov základných rozhodnutí a cieľov
hospodárenia (modelom hospodárenia), ktoré sú odporučením pre podrobné plánovanie v
jednotlivých jednotkách priestorového rozdelenia lesov pre LC Bohunice a LC Lesy Granua v
rozsahu tak, ako boli predložené NLC.
Prípadné odlišnosti od schválených modelov hospodárenia bude OÚ-NR-OOP riešiť na základe
podnetu vyhotovovateľa PSL v osobitnom konaní.
Vyhotovovateľ PSL môže v odôvodnených jednotlivých prípadoch pri vyhotovovaní PSL :
znížiť rubnú dobu (a to v porastoch presvetlených s vitálnym a dostatočným prirodzeným
zmladením), plánovať obnovnú ťažbu v častiach predrubných porastov, kde tieto časti dosiahli
rubnú zrelosť a nie je racionálne ich zaraďovať ako samostatné JPRL, upraviť obnovné
drevinové zloženie v porastoch s prirodzeným zmladením ako aj v porastoch kde vzhľadom na
vývoj stav a výmeru porastu nie je racionálne a ekonomické dodržať obnovné drevinové zloženie
uvedené v modeloch hospodárenia, neplánovať po dohode s obhospodarovateľom lesa obnovnú
ťažbu v rubných porastoch.
Záujmy obhospodarovateľov lesa
Prítomní boli oboznámení s výsledkami hospodárenia vo vzťahu k platnému PSL
spracovanému na základe údajov z LHE a komentárov obhospodarovateľov so stavom
k 31.12.2013. Vyhotovovateľ PSL predložil jemu dostupné údaje o výskumných plochách,
trvale monitorovacích plochách a zdrojoch lesného reprodukčného materiálu. Na prerokovaní
bola doplnená informácia o existujúcej génovej základne Bohunický roháč vo výmere 1 444 ha.
Súčasťou Správy pre LC Bohunice je aj návrh LESOV SR, š.p., OZ Levice o rešpektovanie
požiadaviek týkajúcich sa objektov PRO SILVA – „Počúvadlo“, „Tlstý vrch“ a „LC
Bohunice“.
OÚ-NR-OOP
sú h l así
so zapracovaním zásad tohto prírode blízkeho
obhospodarovania lesov do návrhu plánu hospodárskych opatrení v dotknutých jednotkách
priestorového rozdelenia lesa podľa požiadaviek obhospodarovateľa lesa.
V tejto súvislosti OÚ-NR-OOP u k l a d á vyhotovovateľovi PSL aby v jednotkách
priestorového rozdelenia lesa začlenených do objektov PRO SILVA v opise uviedol pod
písmenom F-osobitný účel kód 29, ktorý sa v slovnom popise premietne do opisu „porast Pro
Silva“. Pre spôsob obhospodarovania uvedie v zhode s návrhom obhospodarovateľa
„t“ – pre obhospodarovanie s cieľom vytvárania trvalo viac etážového porastu,
„v“ – pre obhospodarovanie s cieľom vytvárania (prebudovy) výberkového porastu.

III.

Na LC Lesy Granua sa objekty PRO SILVA nenachádzajú.
IV. Záujmy dotknutých orgánov a organizácií
1. Chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd a pásma hygienickej ochrany vodárenských
zdrojov.
V zmysle § 28 odsek 2 písmeno e) zákona číslo 364/2004 Z. z. (vodný zákon) je potrebné
vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy pre schválenie PSL v ochranných pásmach
vodárenských zdrojov. Obmedzenia v lokalitách vodných zdrojov a v ich bezprostrednej
blízkosti sa riadia podľa súčasnej platnej legislatívy (vodný zákon a vyhláška číslo 29/2005
Z. z.).
V správe pre LC Bohunice je uvedený len jeden vodný zdroj - Jabloňovce s
prevádzkovateľom Obec Jabloňovce. Pre LC Lesy Granua nie je uvedený žiadny vodný
zdroj.
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OÚ-NR-OOP u k l a d á obhospodarovateľom lesov, aby prostredníctvom OLH predložili
vyhotovovateľovi PSL právoplatné vodopravné rozhodnutia o ich vyhlásení do 15.08.2014.
V prípade, ak vyhotovovateľ PSL nebude mať k dispozícii presnejšie hranice ochranných
pásiem vodárenských zdrojov, použije hranice tak, ako boli uvedené v LHP s platnosťou na
roky 2005 až 2014.
2. Chránené územia ochrany prírody a ich ochranné pásma (zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).
V Správach uvedené požiadavky ochrany prírody bude vyhotovovateľ PSL zohľadňovať.
3. Pri riešení produktovodov na lesných pozemkoch si obhospodarovatelia dotknutých lesných
pozemkov vo vlastnom záujme vyžiadajú od ich prevádzkovateľov (správcov) doklady
preukazujúce oprávnenosť ich zriadenia. Ak získajú tieto doklady, obhospodarovatelia lesov
ich predložia vyhotovovateľovi PSL v termíne do 30.09.2014, 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.
4. Zo zdrojov lesného reprodukčného materiálu (LRM) sa v obidvoch LC nachádzajú len uznané
porasty. OÚ-NR-OOP v tejto súvislosti upozorňuje na povinnosť dodržiavania postupov
a termínov vymedzených v príslušných ustanoveniach zákona číslo 138/2010 Z.z. s cieľom
zosúladenia postupov a termínov pri uznávaní zdrojov LRM.
V. Kategorizácia lesov
1. Po preskúmaní navrhnutej kategorizácie lesov vypracovanej NLC vo Zvolene v rámci
komplexného zisťovania stavu lesa OÚ-NR-OOP o d s ú h l a s u j e predložený návrh na
vyhlásenie ochranných lesov v obvode
LC Bohunice v rozsahu 187,21 ha subkategórie a) a 645,29 ha subkategórie d)
LC Lesy Granua v rozsahu 28,71 ha subkategórie d)
2. Vyhotovovateľ PSL po upresnení a preverení predbežných návrhov v teréne predloží OÚNR-OOP žiadosti o vyhlásenie ochranných lesov spolu s predložením úplných návrhov PSL.
Žiadosť je potrebné vypracovať v členení podľa jednotiek priestorového rozdelenia lesa,
subkategórií a vlastníckych celkov.
3. OÚ-NR-OOP informoval, že pre LC Bohunice boli rozhodnutím OÚ-NR-OOP číslo OUNR-OOP-2014/011605 zo dňa 17.03.2014 vyhlásené lesy osobitného určenia podľa § 14
odsek 2 písmeno e) Zákona o lesoch – chránené lesy v Prírodnej rezervácii Jabloňovský
Roháč vo výmere 62,09 ha a v Národnej prírodnej rezervácii Horšianska dolina vo výmere
2,14 ha.
VI. Zásady vykonávania prác HÚL
a) priestorové rozdelenie lesa
Priestorové rozdelenie lesa v doteraz platnom PSL je vykonané na dielce. V rámci dielcov sú
podľa potreby vyplývajúcej z veku, zastúpenia drevín a rozrôznenosti vytvorené čiastkové
plochy a porastové skupiny. Toto rozdelenie bude zachované aj v novom PSL s pôvodným
číslovaním JPRL. Vyhotovovateľ PSL bude meniť číslovanie dielcov podľa potreby iba
v odôvodnených prípadoch.
V prípade vytvorenia novej hranice priestorového rozdelenia lesa vlastník lesa, resp.
obhospodarovateľ lesa poskytne vyhotovovateľovi PSL ešte pred vonkajšími
_______________________________________________________________________________________________________________________

6

zariaďovateľskými prácami aktuálny mapový operát, nakoľko je potrebné urobiť identifikáciu
parciel PK na stav KN a dokladovať vlastníctvo k lesným pozemkom.
OÚ-NR-OOP súhlasí s návrhom vyhotovovateľa PSL na vytváranie porastových skupín aj
v predrubných lesných porastoch po vykonanej sústredenej náhodnej ťažbe.
Priestorové rozdelenie lesa sa v maximálnej miere prispôsobí na v teréne identifikovateľné
katastrálne hranice.
Stavbu nových, alebo opravu starých hospodárskych resp. hraničných kopcov zabezpečí
vlastník, alebo obhospodarovateľ, podľa usmernenia pracovníkov vyhotovovateľa PSL.
Číslovanie hospodárskych a hraničných kopcov bude v zásade identické s pôvodným
číslovaním, v prípade výstavby nového kopca sa nebude číslovanie posúvať, ale označenia
nového kopca bude obsahovať číslo predchádzajúceho a pridá sa označenie písmenom.
Definitívne očíslovanie hospodárskych a hraničných kopcov vykoná vlastník, správca alebo
obhospodarovateľ lesa najneskôr do 30 dní po obdržaní provizórnych máp. Číslovanie
hraničných kopcov od susedných LHC bude prevzaté. Na nejasných hraniciach v dielcoch
1.vekovej triedy (t. j. do 20 rokov) vyrúbe obhospodarovateľ prieseky široké do 4 m.
b) meračské a mapovacie práce
1. Meračské a mapovacie práce sa vykonajú podľa stanoviska NLC - Ústavu lesných zdrojov a
informatiky Zvolen, odboru Diaľkového prieskumu Zeme, ako povereného správcu
tematického štátneho mapového diela lesného hospodárstva, ktoré je uvedené v Správach.
2. Biele plochy (pozemky porastené lesnými drevinami, ktoré nie sú v KN evidované ako lesné
pozemky) nebudú predmetom zisťovania a evidencie v PSL.
3. K problematike zariadenia lesných pozemkov bez lesných porastov, ktoré slúžia lesnému
hospodárstvu a sú pre jeho činnosť nevyhnutné (funkčné plochy) OÚ-NR-OOP upravuje
jednotný postup takto:
- obhospodarovatelia lesa predložia vyhotovovateľovi PSL v termíne do 31.08.2014 prehľad
takýchto plôch spolu s návrhom na ich využitie v období platnosti nového PSL,
- vyhotovovateľ PSL po prerokovaní návrhu s obhospodarovateľmi lesa a príslušnými OLH
vypracuje ich prehľad, ktorý predloží príslušnému okresnému úradu, pozemkovému
a lesnému odboru v termíne s predložením úplného návrhu PSL,
- príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor po overení správnosti zatriedenia
lesných pozemkov podľa spôsobu ich využitia (najmä novovytvorených), neodkladne
predloží prehľad spolu so svojím vyjadrením OÚ-NR-OOP.
c) zisťovanie porastových zásob
Zisťovanie porastových zásob bude vykonané v zmysle § 33 vyhlášky Ministerstva
pôdohospodárstva číslo 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesa a ochrane lesa. OÚ-NROOP v súlade s ustanovením § 33 odsek 4 tejto vyhlášky s ú h l a s í aj s iným spôsobom
zisťovania zásob takto:
- v nepriechodných rubných porastoch (napr. hustý podrast drevín a krov) tak, že v týchto
môže vyhotovovateľ PSL zisťovať zásobu rubných porastov pomocou rastových tabuliek
nediferencovaných na zásobové úrovne, prípadne odvodením z predchádzajúcich ťažbových
výsledkov,
- v dielcoch lesa, v ktorých pri obnove PSL k súčasne platnému PSL bolo vykonané
zisťovanie porastových zásob priemerkovaním naplno alebo matematicko-štatistickými
metódami, je možné použiť aktualizáciu zásob,
- pri zvyškoch porastov (9. etáž) hrúbkovo homogénnych je možné použiť vzorníkovú
metódu stredného kmeňa, resp. spočítavanie stromov,
- v rubných porastoch s porastotvorným zastúpením drevín dub cerový, hrab obyčajný,
brezy, javor poľný, jelše v kategórii hospodárskych lesov tvaru vysokého, prípadne
_______________________________________________________________________________________________________________________

7

v netvárnych porastoch porastového typu nepravých kmeňovín, je možné zisťovať zásobu
rubných porastov pomocou rastových tabuliek nediferencovaných na zásobové úrovne,
- v porastoch, kde bude plánovaná obnovná ťažba v prvom roku platnosti PSL, môže byť na
zisťovanie zásob použitá metóda kombinácie priemerkovania na obnovných prvkoch
a výberového merania na ostatnej ploche,
- ak bude plánovaná obnovná ťažba v porastoch pred dosiahnutím veku začatia obnovy,
môže v týchto prípadoch vyhotovovateľ PSL zisťovať zásobu pomocou rastových tabuliek
nediferencovaných na zásobové úrovne.
d) ťažbová úprava
1. Výber ťažbového ukazovateľa pre obidva LC, v súlade s § 29 odsek 5 a 6 vyhlášky
Ministerstva pôdohospodárstva SR číslo 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesa
a ochrane lesa zabezpečí vyhotovovateľ PSL. Určený ťažbový ukazovateľ vyhotovovateľ
PSL predloží OÚ-NR-OOP v termíne s predložením úplného návrhu PSL. Ťažbové
ukazovatele budú vypočítané a stanovené po terénnom zisťovaní, v priebehu kancelárskych
prác.
2. V prípade záujmu obhospodarovateľov lesa na realizáciu hospodárskych opatrení v období
od skončenia platnosti PSL s platnosťou pre roky 2005 – 2014 do schválenia PSL
s platnosťou pre roky 2015 – 2024 sa bude postupovať v súlade s § 41 odsek 14 Zákona
o lesoch s tým, že návrh hospodárskych opatrení v uvedenom časovom období predloží
obhospodarovateľ lesa prostredníctvom OLH vyhotovovateľovi PSL na vyjadrenie
v termíne do 15.07.2014. Vyhotovovateľ PSL po preverení návrhov a po ich prerokovaní
s vlastníkom, správcom a obhospodarovateľom lesa a s dotknutými orgánmi štátnej správy
zašle na OÚ-NR-OOP v termíne najneskôr do 30.11.2014. OÚ-NR-OOP upozorňuje OLH
na povinnosť, aby primerane s návrhom obnovných ťažieb predložili aj výchovné ťažby
a prerezávky.
VII. Náležitosti PSL
1.Súčasti PSL sú stanovené § 40 odsek 2 Zákona o lesoch. OÚ-NR-OOP prítomných
informoval o štandarde náležitostí PSL schváleného Ministerstvom pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR pod číslom 22672/2012 zo dňa 18.08.2012.
2. Náležitosti PSL budú obhospodarovateľom lesa dodané do 30 dní od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o schválení PSL.
3.Nadštandardné požiadavky obhospodarovateľov lesa budú uplatnené u vyhotovovateľa PSL
osobitnou zmluvou, náklady na ich financovanie znáša žiadateľ.
VIII. Spolupráca s obhospodarovateľmi lesa, odbornými lesnými hospodármi a inými
subjektmi
a) Spoluprácu zo strany obhospodarovateľov budú zabezpečovať odborní lesní hospodári.
b) Spoluprácu zo strany vyhotovovateľa PSL bude na obidvoch LC zabezpečovať:
LH Projekt-SK, s.r.o. Piešťany, 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany, Ing. Ivan Greguš,
konateľ, email gregus@lhprojekt.sk, mob. +421 905 299779
a vedúci pracovnej skupiny: Ing. Slavomír Pintér, A. Trajan 24, 921 01 Piešťany, email
pinter@lhprojekt.sk, mob. +421 918 509 319
c) Kontakt na OÚ-NR-OOP je uvedený na prvej strane pod čiarou tohto protokolu
IX. OÚ NR OOP ďalej určuje:
1. V súlade s ustanovením § 41 odsek 10 Zákona o lesoch konanie o vyhotovení PSL sa začína
dňom vyhotovenia tohto protokolu, teda 16.06.2014. Na pripomienky a požiadavky, ktoré
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neboli k uvedenému termínu uplatnené sa v súlade s citovaným právnym ustanovením
nebude prihliadať.
2. Obhospodarovatelia lesa poskytnú vyhotovovateľovi PSL podklady potrebné pre
vyhotovenie PSL, najmä správne vedenú lesnú hospodársku evidenciu, geometrické plány,
rozhodnutia o zmenách v KN, katastrálne mapy, dohody o odovzdaní majetku prípadne iné
podklady v termíne najneskôr do 31.08.2014, ďalšie zmeny operatívne a priebežne až do
konca roka 2014.
3. Obhospodarovateľ lesa prostredníctvom svojho OLH v termíne do 30. 6. 2014 odovzdá
vyhotovovateľovi PSL odpočet vykonaných hospodárskych opatrení v JPRL od začiatku
platnosti PSL vrátane plánu na posledný rok platnosti PSL. Odpočty ťažieb, zalesňovania a
prerezávok za obdobie od 01.07.2014 do 31.12.2014 dodá obhospodarovateľ lesa
vyhotovovateľovi PSL najneskôr do 15.01.2015 v členení po drevinách a mesiacoch spolu s
grafickou evidenciou.
4. Obhospodarovateľ lesa poskytne a prerokuje s vyhotovovateľom PSL bilanciu holín, úlohy
prvého zalesnenia, rozsah opakovaného zalesnenia a novovzniknutých etáží najneskôr do
31.1.2015.
5. Vyhotovovateľ PSL v zmysle § 35 odsek 5 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR číslo
453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesa a o ochrane lesa prerokuje v závere vonkajších
prác opis porastov a plán hospodárskych opatrení s obhospodarovateľmi lesa za účasti OLH.
Záznamy o prerokovaní predloží vyhotovovateľ PSL spolu s návrhom PSL OÚ-NR-OOP.
6. Vyhotovovateľ PSL v zmysle § 41 odsek 9 Zákona o lesoch predloží OÚ-NR-OOP návrhy
programov starostlivosti o lesy pre Lesný celok Bohunice a LC Lesy Granua na roky 2015 –
2024, v termíne najneskôr do 15.12.2014.
7. Úplný elaborát PSL pre Lesný celok Bohunice a LC Lesy Granua na roky 2015 – 2024
predloží vyhotovovateľ PSL OÚ-NR-OOP na schválenie najneskôr do 16.05.2015.
OÚ-NR-OOP upozorňuje, že v súlade s ustanoveniami § 36, § 41 odsek 11 a § 48 Zákona
o lesoch sú obhospodarovatelia lesa, vyhotovovateľ PSL, príslušní OLH a orgány štátnej správy
povinní postupovať podľa pokynov na vyhotovenie PSL pre LC Bohunice a LC Lesy Granua
obsiahnutých v tomto protokole. Podľa potreby OÚ-NR-OOP vykoná osobitnú kontrolu ich plnenia.
V prípade akýchkoľvek problémov, ktoré sa vyskytnú v súvislosti s riešením týchto zásad
a požiadaviek pri vypracovaní nových PSL, je potrebné tieto písomne alebo elektronicky nahlásiť
na OÚ-NR-OOP, ktorý určí ďalší postup.
Pripomienky vznesené počas prerokovania Správ a požiadavky k vyhotoveniu PSL pre
obidva LC sú zapracované v tomto protokole.
Tieto zásady a pripomienky boli počas prerokovania Správ nahlas prednesené, účastníci
konania, vyhotovovateľ PSL a dotknuté orgány štátnej správy boli s nimi oboznámení.
Bolo dohodnuté, že tento protokol o prerokovaní správ o doterajšom hospodárení bude
doručený príslušným OLH. V súlade s ustanovením § 48 odsek 2, písm. a) Zákona o lesoch OLH
s obsahom protokolu do 10 dní od doručenia tohto protokolu neodkladne oboznámia príslušných
vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesa.
V zmysle § 67 odsek 2 Zákona o lesoch doručenie tejto písomnosti sa vykoná v súlade § 26
zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov tak, že sa vyvesí po
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dobu 15 dní na úradnej tabuli OÚ-NR-OOP. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. OÚ-NROOP súčasne zverejní túto písomnosť i iným spôsobom v mieste obvyklým a to na webovej stránke
www.minv.sk/?uradna-tabula-odboru a prostredníctvom emailu osobám, ktoré kontakt poskytli
konajúcemu správnemu orgánu.
Zapísal: Ing. Ján Rosenberg

Ing. Peter Straňák
vedúci odboru

Doručuje sa verejnou vyhláškou a OLH:
1. LESY SR, š.p., Odštepný závod Levice, Koháryho 2, 934 43 Levice
2. Lesy Granua, s.r.o., Hlavná 438, 951 85 Skýcov
3. Pasienková spoločnosť Žemberovce – pozemkové spoločenstvo, RNDr. Ľubica Brašeňová,
Červenej armády 248, 935 02 Žemberovce
4. Urbárska a pasienková spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Dekýš, Ján Šuška, SNP 96,
969 01 Dekýš
5. Lesná spoločnosť Šudice, P. Šinkovic, 962 69 Sudince 9
6. Pozemkové spoločenstvo Hviezda Pečenice, Štefan Valko, Pečenice 69, 953 03 Bátovce
7. Pozemkové spoločenstvo – Urbárska spoločnosť Žemberovce, RNDr. Ľubica Brašeňová,
Červenej armády 248, 935 02 Žemberovce,
8. Pozemkové spoločenstvo lesná spoločnosť Ďapúš Súdovce, Ing. Imrich Barta, Kvetná 58,
934 01 Levice
9. Urbárska spoločnosť Horné Trsťany, MVDr. Cyril Meňuš, 962 71 Dudince 182
10. Obec Súdovce, 962 71 Súdovce 113
11. Tomáš Bonta, Pečenice 93, 935 03 Bátovce
12. Jozef Bošáni, Pečenice 39, 935 03 Bátovce
13. Ján Píš, 935 03 Bátovce 412
14. Ing. Pavel Hôra, Hlboká 18, 934 01 Levice
15. Ľudmila Široká, 935 03 Bátovce 356
16. Roman Vlčko, 935 03 Pečenice 53
17. Mária Tuturisová, K. Marxa 26, 934 01 Levice
18. Slávka Daňová, Športovcov 535/33, 935 02 Žemberovce
19. Anna Hôrová, Pečenice 77, 935 03 Bátovce
20. Jozef Tereň, Osloboditeľov 325, 935 02 Žemberovce
21. Ladislav Nedorolík, 935 02 Žemberovce 405
22. MVDr. Cyril Bonta, Pečenice 69, 935 03 Bátovce
23. Ján Bešina, Ďumbierska 6, 831 01 Bratislava
24. Štefan Valko, Pečenice 69, 935 03 Bátovce
25. Jozef Hôra, Pečenice 22, 935 03 Bátovce
26. Jaroslav Kubek, Farská 663/43, 956 21 Jacovce,
27. Združenie súkromných vlastníkov lesa, pozemkové spoločenstvo Bátovce, RSDr.
28. Milan Adámi, Mníšna 1, 911 01 Trenčín
29. Eva Petrášová, M.R.Štefánika 22, 934 01 Levice,
30. Eleonóra Lomenová, L .Okánika 14/4, 949 01 Nitra
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31. Ing. Adriana Lukacikova, Bakosova 4, Bratislava
32. Združenie urbárskej a pasienkovej spoločnosti - pozemkové spoločenstvo Horné Jabloňovce
v zast. Juraj Budáč, Jabloňovce 47
33. Pozemkovo - lesné spoločenstvo urbarialistov v Bátovciach, v zast. Ján Mravík, Športová 9,
969 01 Banská Štiavnica
34. Helena Čerbová,Hontianske Trsťany 143, Marta Bieliková, Budovateľov 34, 935 02
Žemberovce
35. Michal Zorda, 962 65 Hontianske Nemce 199
36. Jozef Kubalák, 935 02 Žemberovce 370
37. Štefan Ďurík, Nejedlého 37, 841 02 Bratislava, zast. František Ďurík, Chlumeckého 5, 821 03
Bratislava
38. Združenie urbárskej spoločnosti - pozemkové spoločenstvo Dolné Jabloňovce v zast. Ing.
Jozef Nemec, 1.mája 8, 969 01 Banská Štiavnica
39. Ing. Oliver Kanás, LS Pukanec, Čierne blato 57, 935 05 Pukanec
40. Ing. Slavomír Blažko, Hlavná 180/125, 935 23 Rybník
41. Eugen Pataky, Nám. SNP 2, 935 05 Pukanec
42. Ján Srnec, ul. Štampoch 119, 969 01 Dekýš
43. Ing. Ľubomír Dvorský, 962 71 Hontianske Moravce 131
44. Jozef Blaho, Viničná cesta 11, 935 05 Pukanec
45. Zsolt Torok, 935 82 Plášťovce 558
46. Miroslav Pavlo, Gondovo 304, 935 25 Nová Dedina
47. Miloš Húska, Uhliská 22, 935 05 Pukanec
48. Ing. Peter Gróf, Ku Bratke 14, 934 01 Levice
49. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, Nám. Ľ. Štúra 1, 947 01
Banská Bystrica
50. Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor, Dopravná 14, 934 01 Levice
51. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Nám. Matice slovenskej 8, 965
01 Žiar nad Hronom
52. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 69, 949 01 Nitra
53. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1,
947 01 Banská Bystrica
54. Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dopravná 14, 934 01 Levice
55. Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Križovatka 4, 969
01 Banská Štiavnica
56. Národné lesnícke centrum, Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen, Sokolská 2, 960 52
Zvolen
57. Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
58. Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra
59. Štátna ochrana prírody, Správa CHKO Štiavnické vrchy, radničné námestie 18, 969 01
Banská Štiavnica
60. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., pracovisko Levice, Ludanská 4, 934 01 Levice
61. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
62. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
63. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská
Štiavnica
64. Ústav krajinnej ekológie SAV, pobočka Nitra, Akademická 2, P. O. Box 22, 949 01 Nitra
65. LH Projekt – SK, s.r.o., 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany
66. neznámi účastníci konania resp. účastníci konania, ktorých pobyt nie je konajúcemu orgánu
známy
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