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P r o t o k o l 
 

o výsledkoch prerokovania správy o hospodárení a pripomienok a požiadaviek na vyhotovenie    
programu starostlivosti pre lesný celok Tur ček na obdobie  rokov 2020 – 2029, napísaný podľa § 

41 ods. 9 zákona o lesoch. 
 

A. Vstupné informácie :  
 

Termín predloženia správy  na Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov :  28.02.2019  
 
Vyhotovovateľ programu starostlivosti :   
 
Slovenská lesnícka spoločnosť a.s., Kuzmányho 5, 974 01 Banská Bystrica  
 
Kontaktná osoba  : Ing. Ján Šimkovič, Chotárna 3392/2, 038 61 Vrútky 
Telefón : 0907 182 989     E-mail : simkovicjann@stonline.sk  
 

B. Prerokovanie správy a spracovanie pripomienok 
 
Správu o doterajšom hospodárení tvorí 9 hlavných kapitol. 
 
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

 
2. PREHĽAD OBHOSPODAROVANIA A VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV  

2.1. Prehľad výmer lesného celku podľa vlastníckych celkov a lesných hospodárskych celkov           

2.2. Zoznam zástupcov obhospodarovateľov lesov a OLH na LC          

2.3. Posúdenie stavu katastra nehnuteľností (KN) a majetkovo právnych pomerov 

2.4. Informácia o stave pozemkových úprav  
 

3. PREHĽAD DOTERAJŠIEHO HOSPODÁRENIA 

3.1. Výsledky hospodárenia vo vzťahu k platnému PSL 
 
4. ŠPECIFIKÁ A OBMEDZENIA  OVPLYVŇUJÚCE VYHOTOVENIE PSL A 

OBHOSPODAROVANIE LESOV 

4.1. Výskumné plochy, trvalé  monitorovacie plochy, produktovody 

4.2. Semenné zdroje  lesného reprodukčného materiálu     

4.3. 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) 

4.4. Chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd (chránené vodohospodárske oblasti) 
a ochranné pásma vodárenských zdrojov (zákon NRSR č.364/2004 Z.z. – vodný zákon 
v znení neskorších predpisov) 

4.5. Iné špecifiká a obmedzenia  ktoré ovplyvňujú vyhotovenie PSL a obhospodarovanie lesov  
 

5. KATEGORIZÁCIA LESOV NA  LC  

5.1. Prehľad súčasnej a navrhovanej kategorizácie lesov na LC 

5.2. Zoznam dielcov navrhovaných na vyhlásenie za lesy ochranné (ďalej len "OL") 
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6. KOMPLEXNÉ ZISŤOVANIE STAVU A VÝVOJA LESOV A RÁMCOVÉ PLÁNOVANIE 

6.1. Elaborát prieskumov KZSL na LC 

6.2. Modely hospodárenia   

 
7. ZÁSADY VYKONÁVANIA PRÁC HÚL 

7.1. Priestorové rozdelenie lesa 

7.2. Meračské a mapovacie práce 

7.3. Zisťovanie zásob dreva v lesných porastoch 

7.4. Časová úprava 

7.5. Ťažbová úprava 
  
8.  SÚČASTI PSL 

 
9.  ZÁSADY SPOLUPRÁCE S OBHOSPODAROVATEĽMI LESA, ODBORNÝMI LESNÝMI 

HOSPODÁRMI, A INÝMI SUBJEKTAMI 
 

Pozvánka na prerokovanie správy o  hospodárení a predložených pripomienok a požiadaviek 
(ďalej len správa) bola odoslaná osobám dotknutým vyhotovením programu starostlivosti o lesy 
súladne s § 41 ods. 8 zákona o lesoch dňa 5.4.2019. 

 
V protokole sú riešené nasledovné pripomienky, ktoré zakladajú otázky k  spôsobu 

spracovania programu starostlivosti : 
 
2.1. Prehľad výmer lesného celku (LC) podľa vlastníckych celkov (VC) a LHC 
 

Vlastnícke celky v obvode príslušného lesného celku budú vytvárané, v zmysle § 39 ods. 4  
a 5 zákona o lesoch, na základe evidencie lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesov 
a odborných lesných hospodárov, ktorá je vedená  Okresnými  úradmi Martin a Žiar nad Hronom, 
pozemkovým a lesným odborom podľa § 4 ods.1 zákona o lesoch. V prípade, že vyhotoviteľ 
programu starostlivosti o lesy zistí, že lesy obhospodarujú neregistrovaní obhospodarovatelia lesov 
upozorní ich na povinnosti uložené v §4 ods. 3 zákona o lesoch. 

Kódy jednotlivých obhospodarovateľov používané v databázach PSL budú stotožnené 
s kódmi obhospodarovateľov podľa lesníckeho GIS-u. 

Vyhotovovateľ programu starostlivosti predloží príslušnému okresnému úradu, 
pozemkovému a lesnému odboru na doplnenie evidencie obhospodarovateľov vedenej podľa § 4 
ods. 1 zákona o lesoch všetky novozariadené lesné pozemky bezodkladne od zistenia tejto 
skutočnosti.  

 
4.1. Výskumné plochy, trvalé  monitorovacie plochy a produktovody.  

 
Pri vypracovaní programu starostlivosti dôjde k aktualizácii TMP, VP a IP.   
Zobrazenie trvalých monitorovacích plôch (TMP), výskumných plôch (VP) 

a inventarizačných plôch nie je súčasťou lesníckej mapy podľa platného mapového štandardu. 
Zobrazenie predmetných plôch na lesníckych mapách je možno na základe osobitnej objednávky.  

V textových a mapových častiach programu starostlivosti budú zariadené len také TMP, VP 
a IP, ktoré zakladateľ aktívne využíva a eviduje, požiadal o ich zariadenie v programe starostlivosti 
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a súčasne poskytol vyhotovovateľovi programu starostlivosti o lesy údaje o označení plochy, type 
plochy  a súradniciach plochy (JTSK).  

NLC Zvolen zaslalo zoznam TMP a TVP s požiadavkami na ich obhospodarovanie listom 
NLC/2019/487 zo dňa 1.2.2019.  

Ochranné pásma elektrovodov a plynovodov, ktoré prechádzajú lesnými pozemkami, je 
potrebné obhospodarovať pri rešpektovaní obmedzení podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.  

 
Slovenskej lesníckej spoločnosti poskytli údaje k vypracovaniu správy nasledovní 

správcovia produktovodov:  
 
SSE Distribúcia, a.s. vrátila žiadosť Slovenskej lesníckej spoločnosti, a.s. o poskytnutie 

podkladov na vyhotovenie PSL ako nekompletnú s výzvou na jej doplnenie. Z odpovede SSE 
distribúcia je zrejmé, že nesprávne pochopila účel podanej žiadosti a bolo by vhodné zo strany 
Slovenskej lesníckej spoločnosti, a.s. riešiť vzniknutú situáciu osobným pohovorom.    

Pokiaľ SSE Distribúcia, a.s. bude trvať na podkladoch, ktoré uvádza vo svojom liste č. 
3103/247/2019 zo dňa 14.1.2019, ktoré sú z pohľadu vyhotovenia PSL irelevantné budú 
elektrovody zamapované podľa skutočného stavu v teréne. 

SPP distribúcia a.s., listom TD/BP/0002/2019/Ki/ zo dňa 4.2.2019 zaslala informáciu 
o trasách plynovodov a ich ochranných pásmach.    

SEPS a.s. zaslala informácie o priebehu elektrických vedení a požiadavky na vyhotovenie 
PSL listom PS/2019/001943 zo dňa 29.1.2019, ktoré sú zapracované v správe.  

Eustream a.s.. v liste GIS a ITIS 12/2019 z 23.1.2019 uviedol, že lesný celok nezasahuje do 
ochranného pásma ich prepravnej siete . 

Transpetrol a.s.. v liste 000286/2019 z 21.1.2019 uviedol, že lesný celok nezasahuje do 
ochranného pásma ich prepravnej siete . 

 
4.2. Zdroje lesného reprodukčného materiálu 

 
Podklady NLC–LVÚ Zvolen, Odboru pestovania a produkcie lesa k vyhotoveniu 

programom starostlivosti o lesy boli zapracované v správe.  
V zákone č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov 

a vyhláške č. 501/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného 
materiálu a jeho uvádzaní na trh je upravený postup uznávania  zdrojov reprodukčného materiálu, 
ktorý sa vykonáva pri obnove programu starostlivosti. Pre zaradenie uznaných zdrojov do 
textových a mapových častí  programu starostlivosti o lesy je potrebné zo strany dotknutých osôb 
vykonať úkony tak, aby v čase predloženia návrhu programu starostlivosti bolo ukončené správne 
konanie o uznaní jednotlivých zdrojov lesného reprodukčného materiálu. 

 
Kontakt: Ing. Dagmar Bednárová, PhD., NLC–LVÚ Zvolen, Odbor pestovania a produkcie lesa, 
T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, Tel: 045/5314245, Mobil: 0902 999 301, e-mail: 
bednarova@nlcsk.org 
 

4.3.   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) 

 
K tvorbe  programu starostlivosti z pohľadu záujmov ochrany prírody sú nevyhnutné 

nasledovné podklady : 
 
1. príslušnosť JPRL k stupňom územnej ochrany prírody 
2. zákres priebehu hraníc chránených území v rámci LC 
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3. podklady definujúce rozsah obmedzenia bežného hospodárenia v lesoch v rámci LC napr. 
rozhodnutia, vyhlášky štátnych orgánov ochrany prírody a pod.  

4. programy starostlivosti  a záchrany vyhotovené na území lesného celku, ktoré by boli 
záväzným podkladom pre vyhotovenie  alebo by mali vplyv na vyhotovenie programu 
starostlivosti o lesy ( § 54 ods.5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov ) 

 
Plány hospodárskych opatrení budú navrhované podľa stavu lesných porastov, cieľov 

ochrany v príslušnom stupni územnej ochrany prírody podľa  zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V návrhoch hospodárskych opatrení sa zohľadnia 
obmedzenia vyplývajúce zo zákona č. 543/2002 Z. z. a súvisiacich vykonávacích predpisov.  
Prípadné iné obmedzenia vyplývajúce z právoplatných rozhodnutí orgánov ochrany prírody 
vydaných na základe zákona 543/2002 Z. z, ktoré budú poskytnuté vyhotovovateľovi a Okresnému 
úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov a nadobudnú právoplatnosť do 31.12.2019. 

 
Súčasné programové riešenie spracovania programu starostlivosti o lesy umožňuje 

zaznamenať pri JPRL  
 

• Stupeň  územnej ochrany prírody ( jeden záznam ) 
• Zónu ochrany prírody ( dva záznamy +  vyjadrenie podielu plochy v percentách) 
• SKUEV ( jeden záznam ) 
• CHVÚ ( jeden záznam ) 
• Chránené územie ( tri záznamy + vyjadrenie podielu plochy v percentách) 
 

V lesníckych mapách  budú JPRL, ktoré sú súčasťou NPR, PR označené písmenom R (kód 

značky 1600). 
 
Rovnako vyhotovovateľ programu starostlivosti vypracuje a s návrhom programu 

starostlivosti odovzdá zoznam JPRL, v ktorých boli zohľadnené obmedzenia vyplývajúce z  
ustanovení  zákona č. 543/2002 Z. z., resp. z právoplatných rozhodnutí príslušného orgánu 
životného prostredia s uvedením aktuálneho § zákona č. 543/2002 Z. z., príp. označenia 
rozhodnutia (kým bolo vydané, číslo a dátum vydania), ktorým bol predmetný režim obmedzení za 
účelom uplatnenia zámerov ochrany prírody určený. Uvedené rozhodnutia budú súčasťou 
všeobecnej časti  programu starostlivosti. 

 
V správe sú zapracované podklady od správy NP Veľká Fatra a OÚ Žiar nad Hronom, 

odboru starostlivosti o životné prostredie, kompetenčne však územie zasahuje aj pod správu CHKO 
Poľana (NPR Svrčník) a správu CHKO Štiavnické Vrchy. 
 
4.4.Chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd a ochranné pásma vodárenských zdrojov 

(zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov – vodný zákon) 
 

Územie LC nezasahuje do chránenej vodohospodárskej oblasti.  
V lesnom celku sa nachádza  vodárenský zdroj VN Turček. Dodržanie zásad 

obhospodarovania lesov v ochranných pásmach vodárenského zdroja ako aj dodržanie jednotlivých 
ustanovení vodného zákona zabezpečujúcich ochranu tohto vodného zdroja posúdi Okresný úrad 
Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek 
životného prostredia kraja.   

V prípade, že sa počas vonkajších prác zistia aj iné vodné zdroje, ktoré nie sú v správe 
vodárenských spoločností a bude možné identifikovať ich správcu, je potrebné tohto kontaktovať 
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a požiadať ho o poskytnutie údajov o vodnom zdroji, ktoré by mohli mať vplyv na vyhotovenie 
PSL. 

 
4.5. Iné špecifiká a obmedzenia  ktoré ovplyvňujú vyhotovenie  programu starostlivosti o lesy  
a  obhospodarovanie lesov  na  LC  
 

V obvode lesného celku sa nachádzajú objekty Pro-Silva špecifikované 
obhospodarovateľmi lesov, Lesmi SR š.p. Banská Bystrica listom č. 5518/2019-210 zo dňa 
8.2.2019 a Mestskými lesmi Kremnica s.r.o.. Plánovanie hospodárskych zásahov v JPRL Pro Silva 
objektov bude vychádzať z návrhu obhospodarovateľa lesa, ktorý je súčasťou vyššie citovaného 
listu pri súčasnom zohľadnení súčasného stavu porastov a rešpektovaní hlavných zásad obnovy 
a výchovy lesa ustanovených v § 20 a 21 zákona o lesoch.  

  
5. Kategorizácia lesov na LC  

           
Kategorizácia lesov je legislatívne upravená v § 13 až 16 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch 

v znení neskorších predpisov.  
  
Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov do termínu predloženia správy 

o doterajšom hospodárení pre LC Turček nevyhlásil kategóriu lesov osobitného určenia.  
  
Kategóriu lesov ochranných vyhlási OÚ Žilina na návrh vyhotovovateľa programu 

starostlivosti. Návrh bude súčasťou žiadosti o schválenie návrhu programu starostlivosti. 
Vyhotovovateľ pri zaraďovaní JPRL do kategórie lesov ochranných vychádza z  návrhu 
kategorizácie lesov, ktorý bol  vypracovaný Národným lesníckym centrom vo Zvolene pri 
komplexnom zisťovaní stavu lesa pre potreby rámcového plánovania, hodnotenia stavu a vývoja 
lesov. Prípadné odchýlky návrhu kategórie ochranných lesov od uvedeného podkladu je potrebné v 
programe starostlivosti  písomne odôvodniť. 

 
6. Komplexné zisťovanie stavu a vývoja lesov a rámcové plánovanie. 
 

Vyhotovovateľ programu starostlivosti vykoná aktualizáciu stupňa ohrozenia JPRL  
v prípadoch potrebných pre riešenie  obnovy lesa.  

Doba zabezpečenia uvádzaná v programe starostlivosti nesmie prekročiť zákonom 
stanovený limit 10 rokov. 

Vzhľadom na zdravotný stav lesných porastov a prognózy jeho vývoja je dôležité venovať 
pozornosť jedli v lesných porastoch ako potencionálnej náhrade smreka. Na zabezpečenie 
zastúpenia jedle v lesných porastoch sa odporúča: 
- zvýšiť podiel jedle v cieľovom/obnovnom zastúpení na úkor iných (SM, BK), prípadne 

plánovať jej zastúpenia na hornej hranici intervalu pre jedľu. 
- zvýšiť rubnú a obnovnú dobu jedle (140/40) 
- v porastoch s relevantným zastúpením jedle používať výlučne 3-4 fázový maloploš.clonný rub 

v skupinách max na 2 výšky (30 árov) s ponechaním dospelých výstavkov jedle a ponechaním 
podúrovňových jedlí 

- jedľu obnovovať v predstihu a plánovanie jej ťažby až v poslednej fáze - dorube 
- predpisovať ochranu pred zverou oplotením 
- vylúčiť z ťažby (rubnej či výchovnej) vrastavé a podúrovňové jedle 
- vo výchovnej ťažbe v max. miere nepredpisovať do zásahu jedľu (hlavne v zmiešaných 

porastoch s DB, BK, SM) 
- plánovať podsadbu jedle aj v porastoch bez jedle materskom poraste. 
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7. Zásady vykonávania prác HÚL 

 
V prípadoch ak hranice LHC a LC nie sú totožné, požadujeme zachovať rozdelenie lesa 

vytvorené hranicou LHC a nespájať takéto dielce.  
 
V lesníckych mapách budú zobrazené všetky chaty a rekreačné objekty s vysporiadaným 

druhom pozemku (zastavaná plocha), nachádzajúce sa v obvode mapovanej JPRL, alebo iného 
lesného pozemku (bezlesie). 
 

Hranice LC sú pre vyhotovenie PSL záväzné. Zmenu hraníc LC možno vykonať z dôvodu 
ucelenosti obhospodarovania a po konzultácii s Okresným úradom Žilina, odborom opravných 
prostriedkov. 

Pri rozdelení lesa a opise porastov bude vyhotovovateľ rešpektovať LC určený orgánom 
štátnej správy.  

 
Rozdelenie lesa vychádzajúce z rozdielnosti jeho obhospodarovateľov bude vyhotovovateľ 

rešpektovať len v prípadoch  
• ak je hranica obhospodarovania v teréne vyznačená v zmysle § 27 ods. 7 vyhlášky MPSR č. 

453/2006 Z.z. o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa 
• ak s vyznačenou hranicou súhlasia susední obhospodarovatelia lesov, alebo bola hranica 

pozemku vytýčená geodetom. 
• požiadavka na vytvorenie novej JPRL bola vznesená najneskôr do 31.7.2019 
• v prípade rozdelenia JPRL po hraniciach parcely/parciel  EKN je potrebné doložiť 

vyhotoviteľovi podklad na základe ktorého bola parcela v teréne vyznačená ( vytyčovací 
protokol, geometrický plán, pozemnoknižná mapa a pod. najlepšie v digitálnej forme) nakoľko 
vyhotoviteľ PSL má k dispozícii len údaje C registra katastra nehnuteľností  

• lesné pozemky sú zaevidované k obhospodarovateľovi na príslušnom Okresnom úrade, 
pozemkovom a lesnom odbore, v prostredí LGISu. (obhospodarovateľom lesa môže byť len 
právnická alebo fyzická osoba)  
   

Novovzniknutá JPRL v predmetnej súvislosti musí byť zariaďovaná výlučne ako dielec 
v zmysle § 39 ods.6 zákona o lesoch.   

Návrhy na vytvorenie nových dielcov na základe vlastníctva je potrebné dodať 
vyhotovovateľovi PSL do konca júla 2019. 

 
V dielcoch v ktorých sa podľa podkladov KN nachádza viac vlastníkov lesných pozemkov, 

pričom hranice jednotlivých dohodou odovzdaných parciel (CKN, PKN) nie sú v teréne 
identifikované budú posudzované v súlade s § 39 ods. 6 zákona 326/2005 Z. z. o lesoch  za 
spoločnú vec. Pre predmetný dielec bude v programe starostlivosti o lesy uvedený 
obhospodarovateľ lesa totožný s evidenciou obhospodarovateľov Okresného úradu Martin a Žiar 
nad Hronom. 

 
V programe starostlivosti budú uvedení obhospodarovatelia lesov, ktorí si splnili povinnosti 

obhospodarovateľa lesa v súlade s § 4 ods. 3 zákona o lesoch a sú vedení v evidencii 
obhospodarovateľov lesov na Okresom úrade Martin a Žiar nad Hronom.  

Okresné úrady poskytli vyhotovovateľovi programu starostlivosti databázu 
obhospodarovateľov lesov, aktuálnu  k 1.1.2019, ktorá bude aktualizovaná  k 31.12.2019. 
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Vyhotovovateľ programu starostlivosti bude pri rozdelení lesa rešpektovať katastrálne 
hranice, ktoré sú v teréne vyznačené v súlade s § 124 vyhlášky č. 79/1996 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, ktorou sa vykonáva katastrálny zákon. 
 

Vyhotovovateľ  programu starostlivosti vykoná v čo najväčšej miere priestorové rozdelenie 
lesa tak, aby hranice existujúcich chránených území resp. zón boli súčasne hranicami JPRL a 
v spolupráci  so správou CHKO Poľana, Štiavnické vrchy a NP Veľká Fatra overí správnosť ich 
priebehu do ukončenia vonkajších prác.  
          

Vyhotovovateľ programu starostlivosti zabezpečí, aby nebolo duplicitné číslovanie JPRL 
v rámci LC.  

 
Lesné pozemky budú v  programe starostlivosti o lesy zariaďované v členení ktoré 

zodpovedá § 3 ods.1 zákona o lesoch v znení neskorších predpisov.  Rozdiely medzi členením 
pozemkov doteraz platného programu starostlivosti a novým návrhom programu starostlivosti je 
potrebné dokladovať príslušným rozhodnutím alebo súhlasom Okresného úradu, pozemkového 
a lesného odboru. Nové plochy bez lesných porastov možno v  programe starostlivosti o lesy 
zariadiť, v prípade lesných ciest, skladov, zvážnic, rozdeľovacích priesekov, rekreačných miest, 
políčok pre zver, ohryzových plôch, až po vydaní rozhodnutia príslušným okresným úradom, 
pozemkovým a lesným odborom o trvalej alebo dočasnej zmene využitia lesného pozemku. Plochy 
bez lesných porastov ako rašeliniská, suťoviská, skaly a prameniská, kde existencii lesných 
porastov bránia prírodné podmienky stanovišťa je možné zariadiť po vydaní súhlasného stanoviska 
miestne príslušného okresného úradu, pozemkového a lesného odboru. V predmetnej súvislosti 
upozorňujeme, že za rekreačné miesta podľa § 3 ods.1, písm. e) zákona o lesoch možno považovať 
výlučne také časti pozemkov, ktorých využívanie súvisí s využívaním funkcií lesa podľa § 30 
zákona o lesoch, t. j. je potrebné posúdiť  možnosť verejného využívania predmetného lesného 
pozemku na  rekreačný účel (pozn.: Popisované rekreačné vyžívanie lesného pozemku verejnosťou 
je odlišné od rekreačného využívania pozemku, ktorý je pozemkom v okolí chaty, využívanej na  
rekreáciu vlastníkom chaty alebo jej nájomcom.)   

Okresný úrad Martin a Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor poskytne 
vyhotoviteľovi prehľad rozhodnutí o vyňatiach alebo zmenách druhu pozemkov v rámci LC za rok 
2019 do 31.12.2019. 

Pozemky v KN vedené ako lesné pozemky, ktorých využívanie na plnenie funkcií lesov 
alebo v súvislosti s nimi nie je možné, tzv. čierne plochy,  budú uvedené v zozname 
pretrvávajúcich nezrovnalostí . Jedná sa o pozemky, ktoré nemajú charakter pozemkov podľa § 3 
ods. 1 zákona o lesoch, ide o nesúlad druhu pozemku podľa údajov katastra nehnuteľností 
a skutočného stavu  podľa § 3 ods. 2 zákona o lesoch.  

 
      Lesy SR š.p. OZ Žilina poskytnú vyhotovovateľovi  programu starostlivosti kompletný 
zoznam obhospodarovateľov lesov, ktorým budú lesy odovzdané v priebehu roku 2019 s uvedením 
JPRL a zákresom  vlastníkov do mapy  M  1 : 25 000 v termíne do 31. 12. 2019. 
 

V programe starostlivosti sa požaduje uviesť zoznam JPRL, v ktorých neboli z hľadiska 
návrhu hospodárskych opatrení dodržané modely hospodárenia (hospodársky spôsob, rubná doba, 
obnovné zastúpenie hlavných drevín).  K príslušným zmenám bude uvedené odôvodnenie.  

Pri opise porastov, v ktorých je kalamita odevidovaná v lesnej hospodárskej evidencii ako 
náhodná ťažba s ponechaním dreva v lesnom poraste a náhodná ťažba nevykonaná sa postupuje 
v zmysle usmernenia NLC-UHÚL Zvolen č.1/2013 z 29.10.2013. 



Protokol  LC Turček  2020 - 2029                                                                                  strana 8 z 10 
 

  

Pokiaľ v lesných porastoch predrubného veku započala ich obnova vplyvom náhodných 
ťažieb je možné obnovené plochy mapovať ako porastové skupiny podľa zásad uvedených 
v Pracovných postupoch HÚL. 
 
7.3. Zisťovanie porastových zásob 
 

Zisťovanie porastových zásob sa vykoná podľa § 33 Vyhlášky MP SR č. 453/2006 Z. z. 
o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa. V zmysle § 33 ods. 4 vyhlášky MP SR č. 453/2006    
Z. z. je možné : 
 
• v porastoch nekvalitných a výmladkových zistiť zásobu podľa RT, odhadom, podľa LHE  a  

pod.  
 
• metódu aktualizácie zásob uplatniť v tých porastoch, kde v predchádzajúcom programe 

starostlivosti bola   spoľahlivo  zistená zásoba priemerkovaním naplno a nebola vykonaná 
žiadna ťažba, resp. iba ťažba do výšky max. 10 % zo zásoby, pričom nedošlo k výraznejšej 
zmene charakteristík porastu,  resp. ťažbová plocha v prípade holorubného hospodárskeho  
spôsobu je presne zmerateľná. 

 
• v rubných porastoch, v ktorých bolo za posledné tri roky za sebou spracovaných viac ako 

10% zásoby porastu náhodnou ťažbou a neukončuje sa v nich obnova, zistovať porastovú 
zásobu metódou diferencovaných RT s presnosťou +/- 15% 

 
• zisťovanie porastových zásob vo všetkých porastoch so stupňom ohrozenia 3. a 4. vykonať 

metódou rastových tabuliek 
 
• zistenie zásoby porastových zvyškov ( 9 etáž ) je možné vykonať vzorníkovou metódou  
 
• v rubných porastoch s prevažným zastúpením agáta, hraba, duba cerového, brezy a topoľa 

osikového, v ktorých sa neplánuje ukončenie obnovy zistiť zásobu pomocou rastových 
tabuliek 

 
Zoznam porastov v ktorých  pre zisťovanie zásob dreva budú použité vyššie uvedené 

metódy sa požaduje predložiť k schvaľovaniu  programu starostlivosti o lesy.   
 

7.5. Ťažbová úprava 
 

Objem obnovnej ťažby pre kategóriu hospodárskych lesov vysokého tvaru, okrem 
topoľových a vŕbových lesných porastov, pri uplatnení podrastového a holorubného hospodárskeho 
spôsobu sa odvodí podľa jedného z ukazovateľov v zmysle § 29 vyhlášky č. 453/2006 Z. z. 
o hospodárskej úprave lesa a ochrane lesa.  Vyhotovovateľ programu starostlivosti v príslušnej 
časti  výber ukazovateľa pre odvodenie obnovnej ťažby zdôvodní, predovšetkým z pohľadu 
rozdelenia zásob po vekových stupňoch, výmery LC, zdravotného stavu lesných porastov, prípadne 
ďalších dôležitých skutočností. Rovnako sa žiada písomne zdôvodniť výšku navrhovanej obnovnej 
ťažby vo väzbe na hodnotu vybraného ukazovateľa, prípadne porovnať s údajmi ďalších 
ukazovateľov. Výška navrhovanej ťažby nesmie prekročiť vybraného ukazovateľa. Príslušné 
zdôvodnenia sú  požadované vzhľadom na značný význam údaja – objem obnovnej ťažby na 
procesný postup schvaľovania programu starostlivosti v zmysle ustanovení správneho poriadku 
tak, aby predmetné dôvody nebolo potrebné obstarávať v procese správneho konania (sleduje sa 
zásada hospodárnosti a včasnosti správneho konania). Stanovenie ukazovateľa ťažby pre ostatné 
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kategórie, tvary lesa a hospodársky spôsob výberkový sa riadi príslušnými odsekmi § 29 vyhlášky 
č. 453/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 
8. Súčasti  programu starostlivosti o lesy  
 

Vyhotovenie programu starostlivosti o lesy sa riadi čiastkovou zmluvou o dielo 
428/NLC/2018-VO, ktorú uzavrelo Národné lesnícke centrum Zvolen ako objednávateľ 
a Slovenská lesnícka spoločnosť a.s. Banská Bystrica ako zhotoviteľ. Predmet čiastkovej zmluvy je 
definovaný v článku III. zmluvy a článok IV., šiesta odrážka, stanovuje formu odovzdávania 
jednotlivých náležitostí programu starostlivosti o lesy. Čiastková zmluva o dielo 428/NLC/2018-
VO je prístupná na internetovej stránke https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3824501&l=sk.    

Vyhotovenie súčastí programu starostlivosti o lesy nad rámec zmluvy sa riadi ustanovením 
§ 40 ods. 7 zákona o lesoch. 

 
9. Zásady spolupráce s obhospodarovateľmi lesa, odbornými lesnými hospodármi, a inými 

subjektmi 
 

Hospodárske opatrenia pre obdobie od skončenia platnosti programu starostlivosti do 
schválenia návrhu programu starostlivosti dohodne obhospodarovateľ lesov prostredníctvom OLH 
s vyhotovovateľom programu starostlivosti. Vyhotovovateľ programu starostlivosti tieto navrhnuté 
úlohy  spracuje a predloží Okresnému úradu  Žilina, odboru opravných prostriedkov na 
odsúhlasenie. Okresný úrad Žilina odporúča navrhnuté úlohy opatriť vyjadrením  Okresného úradu 
Žilina odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody, vybraných zložiek 
životného prostredia kraja a pri každej JPRL uviesť aj stupeň územnej ochrany prírody.  

Rekonštrukcie lesa nie je možné odsúhlasovať podľa § 41 ods. 14 zákona o lesoch, nakoľko 
zákonnou podmienkou pre ich realizáciu je  schválenie v procese správneho konania!  
 

Zmeny vyplývajúce z hospodárenia za obdobie od skončenia terénnych prác do konca 
posledného roka platnosti programu starostlivosti v zmysle § 35 ods.6 písm. b) predložia 
obhospodarovatelia lesov vyhotovovateľovi do 15. januára 2020. 

 
V záujme nekomplikovaného procesu schvaľovania programu starostlivosti Okresný úrad 

Žilina, odbor opravných prostriedkov odporúča obhospodarovateľom lesa v období november a 
december 2019 realizovať len nevyhnutné ťažby dreva, ktoré nezakladajú nutnosť aktualizácie 
programu starostlivosti k termínu 01.01.2020. 

 
Všetky termíny, podklady  a zásady na vyhotovenie programu starostlivosti určené 

správou o doterajšom hospodárení, ktoré neboli upravené v tomto protokole inak, zostávajú 
v platnosti. 

Návrh programu starostlivosti o lesy predloží jeho vyhotovovateľ na Okresný úrad 
Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva najneskôr  v termíne podľa 
§ 41 ods. 9 zákona o lesoch. 

 
Písomné požiadavky na vyhotovenie PSL a pripomienky ku správe zaslali na OÚ Žilina v termíne 
do prerokovania správy : 
 

• Ivan Rešetár, poštou, 26.4.2019 
• SPP Distribúcia a.s., poštou, 6.5.2019 

 
Písomné požiadavky na vyhotovenie PSL a pripomienky ku správe zaslali na OÚ Žilina v termíne 
od prerokovania správy do zverejnenia protokolu : 
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• Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina, poštou 13.5.2019 

 
Všetky písomné pripomienky k správe o doterajšom hospodárení a o určení zásad na 

vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Turček v plnom znení Okresný úrad 
Žilina poskytne vyhotovovateľovi programu starostlivosti o lesy ako prílohu k protokolu. 

 
Podklady k vyhotoveniu správy, alebo požiadavky na vypracovanie pokynov na 

vyhotovenie programu starostlivosti okrem obhospodarovateľov predložili a návrh programu 
starostlivosti im bude poskytnutý na posúdenie ich zapracovania : 

 
• SPP Distribúcia a.s. 
• SEPS a.s. Bratislava 
• Turvod a.s. Martin 
• Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina 
• Správa NP Veľká Fatra, 
• Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja  
• Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie 

                                                                                                                                                                                                        
Tento  protokol bol napísaný po prerokovaní správy o doterajšom hospodárení a o určení 

zásad na vyhotovenie programu starostlivosti pre lesný celok Tur ček a pripomienok dotknutých 
osôb dňa 07.05.2019 v Blatnici. 
 
 
Zapísal  :  Ing. Martin Schestág 
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Pripomienta k spr6ve lesov Ivan Reietar - postripenie

Okresni rirad Zilina, poz€mkovli a lesni odbor V6m postupuje v zmysle $ 20 zikona o sprdvnom
konani a. 7111967 Zb. v zn. nesk. predp. list Ivam Reseti.a, bydliskom ul. Slobody 43, Turdianske
Teplice vo veci ,,Pripomienka k spr6ve lesov" - stav lesa v k. i. Turdek.

Na vedomie:

Ivan Resetir, ul. Slobody 43, 039 0l Turdianske Teplice

Priloha:

list p. ReSetdr
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ll4lFska nlvy 4'ub! 325 11 Bmrisrava

Akciovd spolodnost'

reg istri O kresn6ho sidu Bratislava I, odct:elSa, vloika dislo 3481rB

Okresni nrad Zilina " Referat lesn6ho
hospodarstva

Vysoko6kol6kov 8556/338

010 08 Zi l ina

Vybavuje / koniaki Bmtislava

1.a41) 242 41A9 29. 4.2A19

Vec: Vyjadrenie k:iadosti o stanovisko k existencii plynerenskich zariadenia podmienok vykonevania
dinnosti v ich ochrannom a b€zpeinostnom pasfte.

Predmetom iohio ly jadfenia je slanovisko spoloanosi i  SPP - dis ir ib lc ia,  a.s.  (d 'alej  en,SPP-D') kexislenci
plyn6renskich zariadeniprevadzkovanich SPP-D a stanoven e podmlenok vykoniva nia dinnostiv ich ochrannom p6sme
a/alebo bezpednosinom pasme.

ZAujnave tuenie:

Specf ikecia ainnosi i i

Lesni celok Turdek

Program sta.ostlivosti o lesy

V zSujmovom [zemi sa nachadza/nachadzajn:

py'rarenske zaradenie (iechnorogrcki objekl). I:o]Il-"."^'-91L',1: lil1,l'-srl 
(zelene Iinia)a NrL miestne

srete {cervena Inra) poora zaKresov
ocl_- i_ne pasTo p yr;renske o ra i"d- i i :
bezpednosin6 pasmo plynarensk6ho zariadenia: ano

Odenta6n6 znazomenie irasy plynirenskeho zariadenia/umiestnenia technologick6ho objektu, (dalej len ,orientadne
znazornen e ) je pr i lohou iohio stanoviska.
Odentaan6 znazomenie ma vihradne nformativny clrarakler a nenahridza vvtvienie olvnarensk6ho zariadenia pre
n6ely presn6ho !m eslnenla a/alebo realizacie slavby a/alebo uikonu inich 6innosii.

SPP-D, ako pfevedzkovatef distribuanej sieie, podla usianoveni z'kara a.25112A12 Z.z o energetike aozmene
a doplneniniekionich zakonov v znenineskorsich predpsov (d'alej  en,,Z6kon o energet ike ) :

s0HLAsi
s  r e a l i z a c i o u  v y 5 5 i e  u v e d e n i c h  6 i n n o s t i

za dodrzania nasledujLicich podffienok:

- Pred realiz6c ou zemnich pr6c a/aiebo pred zadatim vykonevania ifich dinnosti, je zhotovile'pr6c pov nni poziadal
SPP D o presn6 vytibenie exisiuj':rclch p yn6renskich zariadeni na zaklade pisonrnej objednavky, kiotu je potrebn6
zas at na adresu:SPP-distr ibrcia,  a.s. ,  Sekcia Udr:by, lMlynsk6 Nivy44/b,82511 Brat is lava, alebo elektronicky,
prosirednicivonr online formuleru zvercjnen6ho na webovom sidle SPP-D {wl{w.spp-distnbucia.sk),
v zaujme predchadzaniu podkodena plynercnsk6ho zarjadena, ohrozenia jeho prevadzky a./a ebo prevadzky
d stribudnej siete, SPP D \/konava bezplatne vytyaovanle plyn6rensktch zadadenido vzdialenosli 100 nr

zhoiovte plac je povlnf)t ozn6mii zaaatie pdc v ochfannom p6sme plyn6renskich za adeni z6stupcovi
prev6dzkovaiela SPP D (p. l/larian Kucher. tel.a +421 41 242 4107) n4resk6r 7 dni pred zahajenim planovanich
p16c,

po dobu vykonavania prec je zak6zan6 poikodzovaf nadzemn6 a podzemn6 zariadenia SPP-D, ako aj zaraderia
ostatnich subjektov, nach6dzajlcich sa v b]izkoslivikonu pr6c,

- zhoiovjie'pr6c je povinn)T realizovaf vlTkopov6 prace vo vzd alenosti mensej ako 1,50 m na kazdu sirany od obrysu
existujucich plynafenskich zarjadeni vs[ade sSTN 73 3050 aZ po prcdchadzajicom vyliaeni plyn6renskich
zadaden i vih ra dn€ ruine bez pouzitia strojovich mechanizmov,
prisiup k akimko vek technolog ckim za adenjam SPP'D nie je povolenli a manipulacia s nimlje pfisne zakazane,
pokjal sa na tieto pr6ce nevzlahule vydane povolenie SPP-D,

tco 35 s10 739 Siran: l/2



Akciove spolodnost'

Mlttrskc nivy 44/b, 325 11 Bntislava

Akciovii spolo6nosfje zapisane v obchodnom reg istr: O kresn6ho sidu Bratislava {, oddiel Sa, vloika tislo 3481/B

- zhotovite' prec je povinni zabezpeait pfisiupnost plynarenskich zariadenipoias reaLizacie 6innostiz d6vodu potreby
previdzkovanla pynarenskich zarladeni, najma vikonu kontfoly prev6dzky, !d#by a vikonu odbornych pfehladok
a odbomych skiSok op16v, rekonSirukcie (obnovy) p ynarenskich zafiadeni.

zhotoviief prac je povnni umoznif zSstupcovi SPP D vslup na stavenisko a vikon kontroLy realizicie ajnnosii
v ocl a no-l pasr e p /ndrer5\ich zdriadel

ak prj vikopovych pmcach boo odkryt6 plynarenske zaiadenie, je zhotovitei pfac povinni kontakiovat pred
zasypan'm vikopu zasiupcu SPP-D na vykonan e konircly siavu obnazen6ho plynarenskeho zal aden a, podsypu
a obsypu plynovodu auozenia vystraznej folie visledok kontroLy bude zaznafierari do Zapisu z vyiyaovafia
plynerenskYch zarladeni,

- odkryie plynovody, keble, ostalne inzin erske siete mlsia by4 poaas odkryiia zabezpedene proti poskodeniu,

zhoiovllel'p|5c nesmie nad trasou plynovodu rca izovaf tak6 terenfe upravy, kiorc by zmen lileho dotelajsie kr)'i e a
hlbku ulozenia, v pripade zmeny [rovne ierenu pozadujeme vsetky zadadenia a poklopy pLyn6tenskich zariadeni
osadit do novej Llrovfe ter6nu,

kazdS poskodenie zariaden a sPP D, vraiane poSkoden a izolecie potrubia, musi blt ihned ohlasen6 SPP-D na te .a
:  aa50111 727,

upozoniujeme,:e SPP-D m6ze pri vaetkich pripadoch poikoden a pynarenskl,ch zafiadeni podat podnet na
Slovenskri obchodnl in6pekciu (SOl), ktora le opravnena za porusene povlnfosti v ochrannonr a/aLebo
bezpeanostnom p6sme plynarerskeho zariadenla ulo:it podla ustsnovefrj Zakona o energelike pokutu vo viske
300," € a: 150 oo0,- €,  po5kodenim plynarensk6ho zariadenia m62e d6jst 'a j  kspechaniu trestn6ho ainu
vaeobecn6ho ohrozenia pod'a S 284 a S 285, pripadne trestn6ho dinu po6kodzovania a ohrozovania prevadzky
vaeobecne prospesn6ho zariadenia podfa S 286 alebo S 288 zekona a. 30012405 Z.z. rtesini zakotl

zhoioviiel pf,c je pov nni pri fealzAc i 6innosti dodrz avat ustanovenia Z6kona o energet ke, Stavebneho zekona
a nich vseobecne z6vaznich pr6vnych predpisov, ako aj podm enky uvedene v Zapise z vyiydovania plynarenskich
zariaden i a iaki eZ ustan ovenla Techn ckich pravid ie pre p yn (TP P) n aj md IPP to2 1A, TPP 742 A2 IPP7D2 01

S !ctou, : : .  a t :  i i l :  i r : r i - r i i , : l ' : i' 
. , ,1 ; , 

. ' , . .,;,1; . 
,., 
.':,,;

r r l  : l i "  i r '  !

Jozef KiSa

iechf k lechnickej dokumentacie

Prilohar orieniaan6 znezornenie

UPOZORNENIEi

Toto stanovisko nie ie motn€ oouiif p€ Llaey konani podla z6kona t). 5011976 Zb. o lzemnonr plinova.j a siavebnom poiadk!
(slavebii z6kon) vzneni neskorsich predplsov, pripadne in6ho osoblineho p.edpis!, a podobne ho nie je mozne pouzii ako sueast
o'Eselia drobnej sr.vby
Pre vyasie uvedene naely je poirebne pozadal SPP D o vydanie stanoviska k projektovej doklmentaclisiavby a/alebo kvykonavai !
ein.ostiv ochrannom a/alebo bezpeanostnom p,sme pynerenskich zarladen

V pripade rca jzdcie prac mimo vysie uvedeieho zrljmoveho Lizemla le polrebne opetovne poZiadal SPP'D o vydan e stanoviska k
exislenci pyndenskich zarladen' a podm enok vykonavan a annostiv ich ochfannom a bezpeanostnom pdsme

stanovisko a podmienky v nom sianovene sLi plain6 v pripa de, ie sa rca\izA. a ptac zaare naj nesk6f do 28 4, 2020 ak zhotov te pr,c
tL:to ehotu zmeskA. je povinnt potadal sPP-D o vydanie noveho stafoviska

Tolo stanovisko reilekiuje stav (exsieiciu plynrrcnskich zaradenia ch ochrarnich a bezpeafostnich pasem) ku driu jeho vydania.

Zmena stanovska SPP-D. nap.. zdovodu zfleny spdsobu p€vadzkovan a dotknuleho p ynarenskeho zariaden a a/aebo distribtanej
s ie ie v  budLlcnost in  e je  vy idena.  SPP-D fezodpoveda za pr ipadne Skody kbe m62u:adale lov/stavebnikovivznknl l  vdosledku
nevyiiadania siakfuaneho stanovisko k exisierc piynarenskich zariadeni a ich ochrannich a bezpee]rostrich p,siem.

il
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VAZery zekaznik
okresny trad Zll ina Odbor opravnych
prostriedkov Referat esneho hospoderctva
VysokoSkolakov 8556/338
010 08 Zll ina

Ves l ist /Zo dira Nasa znadka Vybavuje zi l i 'a
ou-zA-ooP4-2019/018821/SCH 4600051589 0850166007/lE 10052019

Vec: 4600051589 - Vyjadrenie k oznameniu o predlozeni spravy o doteraj 'om hospodareni
a ur:eni zasad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy

SSD, a.s s pfedlozenym dokumeniom sihlasl s pfipomienkarnl:

1. l jpozo.riujeme ves, :e v predmetnich kLl sa nachedzajr i  fadzemne i podzemne veoena
v sprave SSD a.s ktor6 je potrebne respektovat' a od ktorich v pfipade vystavby je pokebne

dodr:at ochranne pesmb Pri vonkaj6ich vedeniach polrebn6 dodr:ai manlpuladny priestor

mln 1 m od Podpernlich bodov.
2. V budLicich za;tavo;anltch lokall tech pozadujerne aby bol r ieien6 podzemn6 VN a NN

veoenia a fafostanrce ool ' ' ;esene kios\o\e -eso 'orpakt_6

3 V pripade poz adavky na prekladku energetlckich zaradeni le potrebne t ieto reSf v zmyse
zatkana a.2. 2A12zz S i5 Prelo:ka elektroenergetickeho rozvodneho zariadenia" v ktorom

sa uvadza:
. Prelo:kou elektroenergetickeho rozvodn6ho zariadenia na i l 'ey tohto zakona le

oremlestnen e niektodch pNkov e ektroenergetick6ho rozvodn6ho zaradenia alebo
zne ra je_o l-asj

. Nak ady na prelo:ku elektroenergetickeho fozvodndho zar adenLa le povinni uhradit
ten kt; podebu pre o:ky vyvolJ ak sa vlastnik ele ktroenerg et ck 6ho rozvodn6ho
zaTladen a a ten, kto pokebu prelozhy vyvo al, nedohodnu inak PrelozkLl

elektroenergeUck6ho rozvodn6ho zariadenia vykonava prev6dzkovatel' silstavy a ebo

.a poOt 
"riof 

nirn urden)ich aj in6 opravnene osoba Vlastnictvo e ektroenergetjckeho
'ozvod_dho za- aoe^ a sa p e o/koJ neneni

. SSD a.s. ako majitel energetrckeho zanadena s vyhradzule pr:vo schv6lenia

sposobu, termin! prelo:ky tdhto zanadenia ako al jej real izatora.Toto schvalenie

m!si b! ' t  vykonan6 minimilne 6O dni pred planovanim tefminom prelozky V pripade

Ze k 
' tomuto 

schv6 eniu nedojde SSD as nesilhlasi s realzaciou prelozky

energetick6ho zar adenla
a Da,s st-per-do<unentace e ool-eb^e oreo o2il  1a oosuh aser;e_'-a SSD a s
5. Vo6l tor.uto vyladreniu mo:ete pos ai prlpom enky pisomne na SSD a s do 14 dni od leho

dor!denia.

Vorioadeotazokoh]adomziadostindsm6:etekontaktovatnainfoma6nej| lnkestredosovensKel
distr ibuanej, a s. 0850 166 OO7 v pracovnych di ioch od B:00 do 15:00 hodjny

Poruchy v dodavke elektr iny pri l imame na l inke 0800 159 000 - nonstop

S pozdravom

Riaditel  dlv iz e
Zdkaznicke sluZbY


