
 

Meno a priezvisko/názov subjektu, adresa, IČO, príp. iný kontakt (mailová adresa, tel.č.) 

 

       Okresný úrad Bánovce nad Bebravou 

       Pozemkový a lesný odbor 

       Nám. Ľ. Štúra 7/7 

957 01 Bánovce nad Bebravou 

 

 

Vec 

Návrh na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov  

 

 

 Ako osoba, ktorá má byť zapísaná ako obhospodarovateľ lesa do evidencie 

obhospodarovateľov lesa podávam návrh na zápis do evidencie obhospodarovateľov lesa 

vedenej na Okresnom úrade Bánovce nad Bebravou , pozemkovom a lesnom odbore 

nasledovne: 

 

Identifikačné údaje osoby, ktorá sa má zapísať ako obhospodarovateľ lesa  

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a adresa trvalého pobytu alebo obdobného 

pobytu, ak ide o fyzickú osobu1)   

alebo obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú 

osobu – podnikateľa alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú 

osobu) 

 

 

...................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

K návrhu pripájam  prílohy podľa § 4a odsek 5 zák.č.326/2005 Z .z. o lesoch v nesk. znení. 

 

 

Počet príloh: ............................. 

 

 

 

 

 

 

.............................    ......................................................................... 

Dátum      Podpis účastníka konania, ktorý návrh podáva 

 



1) Podľa § 67 odsek 11 zák.č.326/2005 Z.z. o lesoch v nesk. znení na účely konaní podľa tohto 

zákona je dotknutá fyzická osoba povinná uvádzať svoje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, 

miesto narodenia a adresu trvalého pobytu. 

Prílohy k návrhu na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov: 

 

1. identifikácia dotknutých lesných pozemkov podľa stavu katastra nehnuteľností a 

jednotiek priestorového rozdelenia  

2. doklad preukazujúci právny vzťah k lesným pozemkom, ktoré sú predmetom evidencie 

lesných pozemkov, s členením podľa právneho vzťahu k lesnému pozemku na základe 

vlastníctva, správy, nájomnej zmluvy alebo obdobného právneho vzťahu podľa § 51 a § 

659 až 684 Občianskeho zákonníka, nájmu vzniknutému na základe osobitných predpisov 

alebo právneho vzťahu podľa osobitného predpisu (zákon č.97/2013 Z. z. o pozemkových 

spoločenstvách) 

3. doklad preukazujúci, že došlo k dohode o hospodárení so spoločnou vecou podľa § 139 

ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak je porast v spoluvlastníctve viacerých osôb a 

obhospodarovanie lesa bude zabezpečované jedným obhospodarovateľom lesa;  

alebo 

písomná dohoda podľa § 36 ods. 2 zákona č.326/2005 Z z. o lesoch v nesk. znení, ak ide 

o porast, ktorý je spoločnou vecou, a obhospodarovanie lesa bude zabezpečované 

viacerými obhospodarovateľmi lesa 

4. písomná zmluva s odborným lesným hospodárom alebo oprávnenou právnickou osobou 

preukazujúca zabezpečenie výkonu činnosti hospodára, ktorá nadobúda účinnosť najskôr 

dňom nadobudnutia práv a povinností obhospodarovateľa lesa; písomnú zmluvu 

nepredkladá právnická osoba podľa § 47 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v nesk. 

znení, ktorá oznamuje hospodára, ktorého prostredníctvom zabezpečí na lesných 

pozemkoch odborné hospodárenie v lesoch,  

5. ak je lesný pozemok predmetom osobitného obhospodarovania lesa na ktorom povinnosti 

obhospodarovateľa lesa vykonáva správca, stanovisko správcu, že k lesnému pozemku 

pohľadávka podľa § 51e ods. 2 zák.č.326/2005 Z. z. o lesoch v nesk. znení nie je 

evidovaná, inak predloží súhlas správcu s ukončením osobitného obhospodarovania lesa 

6. zoznam porastov alebo častí porastov podľa obhospodarovateľa lesa, hospodára alebo 

právnickej osoby podľa § 47 ods. 2 zák.č.326/2005 Z. z. o lesoch v nesk. znení, ktorí 

majú byť zapísaní do evidencie lesných pozemkov, ak  ide o porast, ktorý je spoločnou 

vecou, a obhospodarovanie lesa bude zabezpečované viacerými obhospodarovateľmi lesa 
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