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OKRESNÝ  ÚRAD  TRNAVA 
ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV 

Vajanského 2, Trnava 

P. O. Box 3, 917 02 Trnava 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Číslo: OU-TT-OOP4-2022/010921                                                                    V Trnave, 31.05.2022

   

 

 

 

 

PROTOKOL 

 

o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie 

programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Chtelnica na obdobie rokov 2023 – 2032 (GS092) 

 

Prítomní: 

- podľa prezenčnej listiny uloženej na Okresnom úrade Trnava, odbore opravných prostriedkov, 

referáte lesného hospodárstva 

 

Prerokovanie správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu 

starostlivosti o lesy (ďalej len „Správa o doterajšom hospodárení“) na obdobie rokov 2023 – 2032  

pre lesný celok Chtelnica (ďalej len „LC Chtelnica“) sa v súlade s § 41 ods. 8 zákona č. 326/2005 Z. 

z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“) uskutočnilo dňa 10.05.2022 

v budove Okresného úradu Trnava, Kollárova č. 8. 

 

Správu o doterajšom hospodárení vypracovala spoločnosť LH Projekt - SK, s.r.o., 8. mája 

4387/15,  921 01 Piešťany, IČO: 36 615 919, oprávnená vykonávať túto činnosť v zmysle § 42 ods. 

1 zákona o lesoch na základe živnostenského oprávnenia č. 230-13683 a Čiastkovej zmluvy o dielo 

č. 299/NLC/2021-VO (ďalej len „Čiastková zmluva o dielo“) uzatvorenej v zmysle § 41 ods. 5 zákona 

o lesoch medzi verejným obstarávateľom - Národným lesníckym centrom Zvolen (ďalej len „NLC 

Zvolen“) a uvedeným vyhotovovateľom programu starostlivosti o lesy (ďalej len „PSL“) - LH Projekt 

- SK, s.r.o, ako členom skupiny dodávateľov. 

 

Podľa § 41 ods. 8 zákona o lesoch „orgán štátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne 

oznámi právnickej osobe podľa § 38 ods. 2, dotknutým orgánom štátnej správy, právnickým osobám 

a fyzickým osobám, ktorých práva môžu byť vyhotovením programu starostlivosti dotknuté, že do 

správy o hospodárení môžu nahliadnuť a zároveň ich vyzve na predloženie pripomienok k správe o 

hospodárení a požiadaviek na vypracovanie pokynov na vyhotovenie programu starostlivosti v lehote 

do 15 dní od doručenia oznamu, ak odsek 16 neustanovuje inak; na pripomienky a požiadavky, ktoré 

neboli predložené v určenej lehote, sa neprihliada. V ozname uvedie dátum prerokovania správy o 

hospodárení a predložených pripomienok a požiadaviek, ktoré sa uskutoční najneskôr do siedmich 

dní od posledného dňa lehoty, určenej na ich predloženie. Vyjadrením orgánu ochrany prírody je 

orgán štátnej správy lesného hospodárstva v rozsahu podľa osobitného predpisu viazaný.“  
 

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva (ďalej len 

OÚ Trnava, OOP) predmetnú Správu o doterajšom hospodárení zaevidoval dňa 03.03.2022. Správa 

o doterajšom hospodárení bola na základe Čiastkovej zmluvy o dielo pripomienkovaná NLC Zvolen 

- Ústavom pre hospodársku úpravu lesov, odborom kontroly PSL a na základe „Záznamu z kontroly 

číslo GS092-E1-NLCP01 zo dňa 02.03.2022“ bolo vyhotovovateľom PSL upravené jej znenie. 

Správa o doterajšom hospodárení so zapracovanými pripomienkami (konečné znenie) bola 

zverejnená na Dátovom portáli Informačného systému lesného hospodárstva dňa 22.03.2022. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/326/20220401#paragraf-38.odsek-2
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OÚ Trnava, OOP po predložení Správy o doterajšom hospodárení bezodkladne oznámil 

dotknutým orgánom štátnej správy, právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých práva môžu 

byť vyhotovením PSL pre LC Chtelnica na obdobie rokov 2023 - 2032 dotknuté, že do Správy 

o doterajšom hospodárení môžu nahliadnuť a zároveň ich vyzval na predloženie pripomienok 

k  správe o doterajšom hospodárení a  požiadaviek na vypracovanie pokynov na vyhotovenie PSL pre 

LC Chtelnica  na obdobie rokov 2023 - 2032 v lehote do 15 dní od doručenia oznámenia.  

 

            Prerokovanie Správy o doterajšom hospodárení sa uskutočnilo na základe oznámenia  OÚ 

Trnava, OOP  pod č. OU-TT-OOP4-2022/010921-005 zo dňa 28.03.2022. Správa o doterajšom 

hospodárení bola k nahliadnutiu uložená na OÚ Trnava, OOP a zverejnená na internetovej stránke 

OÚ Trnava, OOP.  

 

OÚ Trnava, OOP, ako vecne a miestne príslušný orgán  štátnej správy lesného hospodárstva 

určil rozhodnutím číslo OU-TT-OOP4-2021/009249 zo dňa 17.05.2021, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť 25.06.2021 podľa ustanovenia § 39 ods. 3 zákona o  lesoch  lesný celok s názvom 

„Chtelnica“.  Lesný celok tvoria pozemky nachádzajúce sa v obvode hraníc lesného celku. Hranice 

lesného celku  s názvom „Chtelnica“ sú vymedzené súradnicami lomových bodov čiastkových línií 

tvoriacich obvodovú hranicu lesného celku,  ktoré tvoria prílohu tohto rozhodnutia a sú uložené na 

OÚ Trnava, OOP.  Lesný celok  s názvom „Chtelnica“ vymedzuje územie, v rámci ktorého sa pre 

lesné pozemky vedené v registri „C“ katastra nehnuteľností príslušného katastrálneho územia  

vyhotoví PSL na obdobie rokov 2023 – 2032. V prípade potreby vyplývajúcej z  použitia aktuálnych 

podkladov z katastra nehnuteľností, resp. spresnenia mapovania, vyhotovovateľ PSL upraví obvod 

lesného celku tak, aby zodpovedal reálnemu stavu v katastri nehnuteľností, resp. v teréne.  Doteraz 

platný PSL bol vyhotovený na obdobie rokov 2013 - 2022. Dôvodom na vyhotovenie PSL je 

skončenie platnosti doterajšieho PSL. Nový PSL sa vyhotoví na obdobie 2023 - 2032. 

 

Na základe výsledkov verejného obstarávania zabezpečeného NLC Zvolen, v súlade 

s ustanovením § 38 ods. 2 písm. d) zákona o lesoch, sa vyhotovovateľom PSL pre LC Chtelnica stala 

spoločnosť LH Projekt – SK, s. r.o., 8. Mája č. 4387/15, 921 01 Piešťany.  

 

 Zodpovedný  pracovník  vyhotovovateľa  PSL  pre  LC  Chtelnica: Ing. Slavomír Pintér,  č.  

tel. 0918 509 319,e-mail: pinter@lhprojekt.sk,  kontakt  na  LH   Projekt – SK,  s.r.o.:  Kancelária:  

Hollého  č. 1983/23, 921 01 Piešťany.   

 

V súlade s ustanovením § 41 ods. 9 zákona o lesoch  „o výsledkoch prerokovania správy o 

hospodárení a pripomienok a požiadaviek podľa odseku 8 sa vyhotoví protokol, ktorý obsahuje 

pokyny na vyhotovenie programu starostlivosti a termín predloženia návrhu programu starostlivosti 

orgánu štátnej správy lesného hospodárstva najneskôr do 15. decembra posledného roku platnosti 

programu starostlivosti. Ak vyhotovený protokol neobsahuje pripomienky a požiadavky orgánu 

ochrany prírody podľa odseku 8, môže orgán ochrany prírody podať námietku ministerstvu alebo 

Ministerstvu obrany Slovenskej republiky, ak sa protokol týka územia vojenského obvodu, ktoré po 

prerokovaní s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky do 30 dní od doručenia 

námietky a vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva určí, či tieto budú do 

protokolu podľa prvej vety doplnené; do určenia ministerstva alebo Ministerstva obrany Slovenskej 

republiky sa protokol podľa prvej vety považuje za záväzný. Postup podľa druhej vety sa primerane 

použije aj vtedy, ak pripomienky a požiadavky orgánu ochrany prírody podľa odseku 8 vzťahujúce sa 

k územiu európskej sústavy chránených území boli doručené po lehote podľa odsekov 8 alebo 16.“  

 

Podľa § 41 ods. 10 zákona o lesoch konanie o vyhotovení PSL sa začína dňom vyhotovenia 

protokolu podľa odseku 9. Na pripomienky a požiadavky podľa odseku 8 uplatnené po vyhotovení 

protokolu sa neprihliada.                                                                                                                                                                                     

Podľa § 41 ods. 19 zákona o lesoch na konanie podľa odsekov 8, 9 a 15 sa nevzťahuje 

všeobecný predpis o správnom konaní . 

mailto:pinter@lhprojekt.sk
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I.     Pokyny na vyhotovenie PSL 

 

        Po prerokovaní Správy o doterajšom hospodárení vyhotovenej pre LC Chtelnica, ako aj 

pripomienok a požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy, právnických a fyzických osôb, 

ktorých práva môžu byť vyhotovením PSL dotknuté, doručených OÚ Trnava, OOP v stanovenej 

lehote, boli pre vyhotovenie PSL na obdobie rokov 2023 - 2032 pre LC Chtelnica prijaté nasledovné 

pokyny: 

 

1. Základné rozhodnutia a ciele hospodárenia pre LC Chtelnica vymedzuje Elaborát komplexného 

zisťovania stavu lesa (KSZL) pre LC Chtelnica pre konanie o vyhotovení PSL na roky 2023 - 2032, 

ktorý bol vypracovaný NLC Zvolen, Ústavom pre hospodársku úpravu lesov. 

 

2. Spoluprácu zo strany obhospodarovateľov budú zabezpečovať OLH (§ 48 ods. 2 písm. a) zákona 

o lesoch) a štatutárni zástupcovia. V prípade, že počas obnovy PSL nebude u obhospodarovateľa lesa 

zabezpečené odborné hospodárenie v lese prostredníctvom OLH, zodpovednosť za spoluprácu pri 

vyhotovovaní PSL preberá priamo obhospodarovateľ lesa. 

 

3. Podľa § 40 zákona o lesoch PSL je nástrojom štátu na zabezpečenie trvalo udržateľného 

hospodárenia v lesoch; nie je nástrojom na usporiadanie vlastníctva k pozemkom ani určenie 

obhospodarovateľov lesa.  

 

4. Podľa § 4 ods. 1 zákona o lesoch „orgán štátnej správy lesného hospodárstva vedie evidenciu 

lesných pozemkov a porastov podľa obhospodarovateľov lesa, odborných lesných hospodárov (ďalej 

len „hospodár“) a právnických osôb zabezpečujúcich činnosť hospodára podľa § 47 ods. 

2 prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva (§ 45).“ Evidenciu lesných 

pozemkov a porastov podľa obhospodarovateľov lesa  vedú príslušné okresné úrady, pozemkové a 

lesné odbory, ktorými v tomto prípade sú Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor a Okresný 

úrad Piešťany, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „príslušné OÚ, PLO“). Na vedenie evidencie 

lesných pozemkov a porastov podľa obhospodarovateľov lesa slúži webová aplikácia „register 

obhospodarovateľov lesov“ prevádzkovaná NLC Zvolen v Informačnom systéme lesného 

hospodárstva. Podľa § 4 ods. 2 zákona o lesoch údaje uvedené v tejto evidencii lesných pozemkov 

a porastov podľa obhospodarovateľov lesa sa považujú za pravdivé, kým nie je preukázaný opak. OÚ 

Trnava, OOP odporúča, aby vyhotovovateľ PSL zapracoval do návrhu PSL stav „registra 

obhospodarovateľov lesa“ k 01.01.2023 z dôvodu, aby boli v ňom obsiahnuté nové nájomné zmluvy, 

účinné od tohto termínu. Kód obhospodarovateľa lesa v plochovej tabuľke bude zodpovedať kódu 

obhospodarovateľa lesa v registri obhospodarovateľov lesa v Informačnom systéme lesného 

hospodárstva. Akékoľvek nezrovnalosti súvisiace s evidenciou lesných pozemkov a porastov podľa 

obhospodarovateľov lesa bude riešiť príslušný OÚ, PLO.  Príslušné  OÚ, PLO do 31.05.2022 

preveria, prípadne upravia „register obhospodarovateľov lesa“ v Informačnom systéme lesného 

hospodárstva tak, aby zodpovedal aktuálnemu stavu obhospodarovania lesov. Prípadne zmeny, ktoré 

nastanú do konca roka 2022, príslušný OÚ, PLO oznámi neodkladne vyhotovovateľovi PSL a OÚ 

Trnava, OOP. 

 

5. Zmeny druhu pozemkov v zmysle § 3, § 5 a § 7 zákona o lesoch budú v PSL zohľadnené len v 

prípade, ak budú evidované v katastri nehnuteľností (ďalej len „KN“) k 01.01.2023. Právoplatné 

rozhodnutia o zmene druhu pozemku príslušné OÚ, PLO zašlú aj vyhotovovateľovi PSL. Taktiež 

zašlú aj informáciu o riešení neoprávnených výrubov stromov na lesných pozemkoch, po ktorých 

vznikla zalesňovacia povinnosť. 

 

6. Vyhotovovateľ PSL zapracuje do PSL, v súlade s § 35 ods. 9 písm. a) vyhlášky Ministerstva 

pôdohospodárstva SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesa a o ochrane lesa v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o HÚL“) zmeny údajov KN so stavom k 01.01.2023 

vrátane, na základe aktuálneho písomného a grafického operátu KN. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/326/20220401#paragraf-47.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/326/20220401#paragraf-47.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/326/20220401#paragraf-45
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7. 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 č. 14, bod III. lb. riešené ako druh lesného pozemku „iný 

lesný pozemok“. 

 

8. Zmena v celkovej výmere lesných pozemkov oproti rozhodnutiu o určení LC Chtelnica 

vyplývajúca zo stavu katastra nehnuteľností k 01.01.2023, prípadne zo spresnenia obvodu lesného 

celku podľa reálneho stavu v teréne, bude riešená OÚ Trnava, OOP pri schvaľovaní PSL na základe 

vyhotovovateľom predloženého návrhu PSL.  

 

9.  V prípadoch, keď bola, resp. v priebehu vyhotovovania PSL bude do obhospodarovania inému 

subjektu vydaná časť porastu uzavretím “Dohody o odovzdaní majetku do užívania“ podľa zákona č. 

229/1991 Zb. o úprave vlastníctva k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších 

predpisov, budú vytvorené nové dielce alebo čiastkové plochy podľa hranice užívacích práv. Toto 

bude vykonané len vtedy, ak budú vyhotovovateľovi PSL dodané príslušné grafické a písomné 

podklady a hranica obhospodarovania bude v teréne zreteľne vyznačená. 

 

10.  Lesné pozemky budú v PSL zariaďované v členení podľa § 3 ods. 1 zákona o lesoch. Pri zmene 

využitia lesných pozemkov sa bude postupovať v zmysle § 7 ods. 4 zákona o lesoch.  

 

11.  Priestorové rozdelenie lesa na dielce v doteraz platnom PSL bude zachované aj v novom PSL 

s pôvodným číslovaním. Vyhotovovateľ PSL bude meniť číslovanie dielcov iba v odôvodnených 

prípadoch. Ak to bude na zabezpečenie odborného, diferencovaného a trvalo udržateľného 

hospodárenia v lesoch potrebné, možno v dielci určiť čiastkové plochy, porastové skupiny a etáže. 

Čiastková plocha sa určuje v dielci, ak sa dielec skladá z viacerých výrazne vekovo alebo drevinovo 

odlišných častí. Čiastkovú plochu možno určiť aj na základe vlastníctva lesného pozemku alebo na 

základe uplatňovaného spôsobu hospodárenia vyplývajúceho z požiadaviek podľa osobitného 

predpisu (Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) predpisu vydaného na jeho vykonanie 

alebo rozhodnutia vydaného na ich základe. Čiastková plocha sa určuje aj zo samostatných a od 

lesných komplexov oddelených lesných pozemkov s výmerou najviac 0,5 hektára. Porastová skupina 

sa určuje v dielci pri obnove lesa, ak sa obnova lesa nevykonáva na celej ploche dielca, alebo na 

základe vlastníctva lesného pozemku. Etáž sa určuje na vyjadrenie vertikálneho a vekového členenia 

lesného porastu v dielci, čiastkovej ploche a porastovej skupine. Ich určovanie sa vykoná v zmysle 

vyhlášky o HÚL a platných usmernení NLC Zvolen, vrátane Usmernenia NLC-ÚHÚL Zvolen, odbor 

HÚL č. 1/2022 k vyhotovovaniu programov starostlivosti o lesy s rokom začiatku platnosti od 

01.01.2023 (ďalej len „Usmernenie NLC Zvolen č. 1/2022“). 

 

12.  Vlastníci a obhospodarovatelia lesa, boli upozornení z dôvodu pretrvávajúcich problémov   

v obhospodarovaní nelesných pozemkov porastených lesnými drevinami, tzv. „bielych plôch“, že 

predmetom vyhotovenia PSL budú len tie pozemky, ktoré budú v katastri nehnuteľností v registri „C“ 

katastra nehnuteľností evidované ako lesné pozemky so stavom k 01.01.2023. 

 

13.  Údržbu hraníc dielca zabezpečuje obhospodarovateľ lesa, pri nejednoznačnej hranici v spolupráci 

s vyhotovovateľom PSL. Za údržbu hranice sa považuje aj to, keď došlo k zmene kategórie lesa v 

pôvodných hraniciach dielca, t. j. mení sa iba farba označenia hranice (informáciu podá 

vyhotovovateľ PSL). Preznačenie existujúcich hraníc jednotiek priestorového rozdelenia lesa (ďalej 

len “JPRL“) v zmysle § 27 ods. 2 vyhlášky o HÚL, ako aj údržbu hraničných a hospodárskych 

kopcov, zabezpečí obhospodarovateľ lesa v spolupráci s OLH najneskôr do 31.08.2022. 

 

14.  Vyznačenie nových, alebo zmenených hraníc dielcov zabezpečí vyhotovovateľ PSL do 

30.11.2022. 

 

15.  Vyhotovovateľ PSL požaduje, aby v porastoch s dvomi a viacerými obhospodarovateľmi lesa, 

obhospodarovatelia lesa do 31.08.2022 zreteľne vyznačili a trvalo stabilizovali hranice 
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obhospodarovanej časti porastu (oranžové štvorce 10 x 10 cm vo výške 130 cm od zeme). V tomto 

prípade vyhotovovateľ PSL môže vytvoriť čiastkové plochy alebo nové dielce, ak to bude možné z 

hľadiska racionálneho výkonu prác hospodárskej úpravy lesov a odborného hospodárenia v lesoch. 

Návrhy na vytvorenie nových porastov na základe obhospodarovania je potrebné dodať 

vyhotovovateľovi PSL najneskôr do 31.08.2022. 

 

 

16.  Vyhotovovateľ PSL po spresnení a preverení predbežných návrhov v teréne predloží OÚ Trnava, 

OOP žiadosť o vyhlásenie ochranných lesov v termíne s predložením návrhu PSL. Žiadosť je 

potrebné vypracovať v zmysle ustanovení vyhlášky o HÚL. 

 

17.  Do návrhu PSL predloženého OÚ Trnava, OOP do 15. decembra posledného roka platnosti PSL 

sa pred jeho schválením zapracujú zmeny vyplývajúce  z hospodárenia za obdobie od skončenia 

terénnych prác do konca posledného roka platnosti programu starostlivosti, ktoré sa do lesnej 

hospodárskej evidencie zapracúvajú a predkladajú do 15. januára roka nasledujúceho po roku, v 

ktorom sa skončila platnosť programu starostlivosti. 

 

18.  Vyhotovovateľ PSL sa v Čiastkovej zmluve o dielo uzatvorenej v zmysle § 41 ods. 5 zákona 

o lesoch s verejným obstarávateľom – Národným lesníckym centrom Zvolen, zaviazal, že v rámci II, 

etapy, v termíne do 30.11.2022, prerokuje s obhospodarovateľom opis porastov a plán hospodárskych 

opatrení a výsledky prieskumov. O prerokovaní bude vyhotovený záznam, ktorý bude predložený 

spolu s návrhom PSL na OÚ Trnava, OOP. Ak sa jednotliví obhospodarovatelia, resp. odborní lesní 

hospodári nedohodnú s vyhotovovateľom PSL na inom mieste a termíne, uskutoční sa toto 

prerokovanie dňa 28.11.2022 v priestoroch vyhotovovateľa PSL v Piešťanoch, Hollého 1983/23. 

 

19.  Obhospodarovateľ lesa (prostredníctvom OLH) odovzdá do 01.06.2022 vyhotovovateľovi PSL 

odpočet vykonaných hospodárskych opatrení v JPRL od začiatku platnosti PSL do 30.04.2022. V 

tomto termíne poskytnú obhospodarovatelia lesa vyhotovovateľovi PSL ostatné podklady potrebné 

pre vyhotovenie PSL, najmä geometrické plány, rozhodnutia o zmenách v KN a iné, s konaním 

súvisiace podklady. Ďalšie zmeny stavu KN predložia operatívne a priebežne až do konca roka 2022. 

Odpočty ťažieb, zalesňovania a prerezávok za obdobie od 01.05.2022, resp. 01.06.2022 do 

31.12.2022 predloží obhospodarovateľ lesa prostredníctvom OLH vyhotovovateľovi PSL najneskôr 

do 15.01.2023, spolu s grafickou evidenciou.    

 

20.  Obhospodarovateľ lesa (prostredníctvom OLH) do 30.06.2022 predloží vyhotovovateľovi PSL a 

OÚ Trnava, OOP zoznam porastov, v ktorých bola vykonaná úprava PSL v zmysle § 18 ods. 8 Zákona 

o lesoch (úprava hospodárenia na prebudovu lesa na PBHL). 

 

21. V prípade záujmu obhospodarovateľov lesa na realizáciu hospodárskych opatrení v období od 

skončenia platnosti PSL s platnosťou pre roky 2013 - 2022 do schválenia PSL s platnosťou pre roky 

2023 - 2032 sa bude postupovať v súlade s § 41 ods. 15 zákona o lesoch. OÚ Trnava, OOP upozorňuje 

OLH na povinnosť, aby primerane s návrhom obnovných ťažieb predložili aj výchovné ťažby a 

prerezávky.  

 

22.  Obhospodarovateľ lesa predloží vyhotovovateľovi PSL (v prípade záujmu) návrh na realizáciu 

hospodárskych opatrení v období od skončenia platnosti PSL s platnosťou pre roky 2013 - 2022 do 

schválenia PSL s platnosťou pre roky 2023 - 2032 v termíne do 31.10.2022. Vyhotovovateľ PSL po 

preverení návrhov a po ich prerokovaní s vlastníkom, správcom a obhospodarovateľom lesa ich 

neodkladne zašle na OÚ Trnava, OOP. 

 

23.  Stavbu nových, alebo opravu starých hospodárskych, resp. hraničných kopcov zabezpečí vlastník, 

správca alebo obhospodarovateľ lesa podľa usmernenia pracovníkov vyhotovovateľa PSL.  
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24.  Meračské a mapovacie práce sa vykonajú podľa stanoviska NLC Zvolen - Ústavu lesných zdrojov 

a informatiky, odboru Diaľkového prieskumu Zeme, ako povereného správcu tematického štátneho 

mapového diela lesného hospodárstva pre PSL s platnosťou od 01.01.2023. 

 

25.  Pri zmene údaju „kalamita“ na „ležanina“ sa bude postupovať podľa „Usmernenia NLC- ÚHÚL, 

odbor HÚL č. 2/2022 k zmene údaja „kalamita“ v programoch starostlivosti o lesy (PSL) s rokom 

začiatku platnosti od 1.1.2023 na údaj „ležanina“ a k zmenám súvisiacim so zmenou tohto pojmu pri 

vyhotovovaní PSL. 

 

26.  Zisťovanie porastových zásob bude vykonané v zmysle § 33 ods. 3 až 5 vyhlášky o HÚL a v 

súlade s Usmernením NLC-ÚHÚL č. 1/2020. Podľa Usmernenia NLC-ÚHÚL č. 1/2020 z dôvodu 

vysokej chybovosti stanovenia zásoby dreva, presahujúcej požadovaný interval presnosti ±20% v 

rubných agátových, dubových a cerových porastoch tvaru nízkeho a v prevode na les vysoký nie je 

povolené použitie metódy „klasických“ rastových tabuliek nediferencovaných na zásobové úrovne 

(SZZ 1) s odhadom zakmenenia do 1,0 (vrátane). Výnimku tvoria porasty zaradené do kategórie 

ochranných lesov a lesov osobitného určenia, v ktorých sa na obdobie platnosti PSL neplánuje ťažba. 

V uvedených porastoch je možné okrem štandardných metód zisťovania zásoby (štatistické metódy, 

celoplošné priemerkovanie) použiť „modifikovanú“ metódu rastových tabuliek s presným 

zisťovaním zakmenenia (s hodnotou aj nad 1,0) na základe merania hektárovej kruhovej základne 

alebo metódu ťažbových výsledkov (SZZ 9) na základe odvodených korekčných koeficientov. 

 V súlade s § 33 ods. 4 Vyhlášky MP SR a kapitolou 3.5.4 platných pracovných postupov HÚL 

možno v odôvodnených prípadoch, pri dodržaní ustanovení Usmernenia NLC-ÚHÚL č. 1/2020, 

použiť aj ostatné metódy zisťovania zásob, odlišné od Vyhlášky MP SR a to: 

 V rovnovekých porastoch, s rovnomerným zakmenením, v ktorých bola v minulom desaťročí 

zistená zásoba priemerkovaním naplno a tieto neboli obnovované, alebo boli obnovované v 

pravidelných tvaroch, je možné použiť metódu aktualizácie zásob. 

 V nepriechodných porastoch (hustý podrast krovín a drevín, voda a pod.), kde sa nedosiahne 

presnosť a spoľahlivosť zisťovania zásob možno použiť metódu rastových tabuliek 

nediferencovaných na zásobové úrovne alebo metódu ťažbových výsledkov z lesnej 

hospodárskej evidencie. 

 Pri zisťovaní zásoby zvyškov porastov (etáž 9) je možné použiť vzorníkovú metódu stredného 

kmeňa. 

 V hrúbkovo homogénnych obnovne rozpracovaných porastoch na konci obnovy so zníženým 

stupňom zakmenenia (spravidla pod 0,50) je povolené použitie metódy spočítavania stromov 

a výberového merania na taxačných líniách za predpokladu, že na zistenie stredných veličín 

zastúpených drevín bude použitý potrebný počet meraní, ktorý zabezpečí požadovanú 

presnosť zistenia zásoby. 

 Najmä 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. 

 V porastoch pred dosiahnutím veku začatia obnovy, v porastoch PBHL a v prebudove na 

PBHL s plánom obnovnej ťažby v objeme do 20 % zásoby, vrátane plánu z rozčleňovania 

porastu, môže vyhotovovateľ PSL zisťovať zásobu pomocou rastových tabuliek 

nediferencovaných na zásobové úrovne. 

 V porastoch s tretím, prípadne štvrtým stupňom ohrozenia môže vyhotovovateľ PSL použiť 

na zistenie zásoby metódu rastových tabuliek nediferencovaných na zásobové úrovne. 

 V rubných porastoch s porastovým zastúpením drevín jelša lepkavá, breza bradavičnatá, javor 

poľný a osika v kategórii hospodárskych lesov tvaru vysokého, v ktorých sa neplánuje 

dokončenie obnovy, je možné určiť zásobu rubných porastov metódou ťažbových výsledkov 

z lesnej hospodárskej evidencie, prípadne zistiť pomocou rastových tabuliek 

nediferencovaných na zásobové úrovne. 
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 V hospodárskych lesoch vysokých s hospodárskym spôsobom účelovým je možné zistiť 

zásobu porastov matematicko-štatistickými reprezentatívnymi metódami s presnosťou +/- 

15% a spoľahlivosťou 95% bez zisťovania hrúbkovej štruktúry porastu. 

 V lesoch osobitného určenia vysokých s hospodárskym spôsobom účelovým sa bude zisťovať 

zásoba porastov podľa § 33 ods. 3 písm. c) Vyhlášky MP SR. 

Vyhotovovateľ PSL uvedie vo všeobecnej časti PSL zoznam dielcov s odlišným spôsobom zisťovania 

zásob. 

 

27.  Ťažbová úprava sa vykoná v zmysle § 39 ods. 11 zákona o lesoch a § 29  vyhlášky o HÚL. Výber 

ťažbového ukazovateľa, v súlade s § 29 ods. 5 a 6  vyhlášky o HÚL zabezpečí vyhotovovateľ PSL. 

 

28.  Časová úprava sa vykoná v zmysle § 39 ods. 10 zákona o lesoch a § 28 vyhlášky o HÚL. 

Vyhotovovateľ PSL môže v odôvodnených jednotlivých prípadoch pri vyhotovovaní PSL: 

a) upraviť vek začatia obnovy (rubný vek) pričom zohľadní najmä: 

 strednú hrúbku porastu vo vzťahu k absolútnej výškovej bonite, zakmeneniu a strednému 

veku, 

 stav prirodzeného zmladenia vo vzťahu k porastovým veličinám materského porastu 

 intenzitu a rozsah poškodenia porastu (rekonštrukčný rubný vek), 

b) plánovať obnovnú ťažbu v častiach predrubných porastov, kde tieto časti dosiahli rubnú zrelosť a 

nie je racionálne ich zriaďovať ako samostatné JPRL, 

c) dodržanie minimálnej dĺžky obnovnej doby 50 rokov pri prebudove obnovou na PBHL bude v 

rámci hospodárskej úpravy lesov sledované. Vyhotovovateľ PSL bude v dielci alebo v čiastkovej 

ploche hodnotiť nový údaj: desaťročie prebudovy obnovou na PBHL (DPO). 

 

29.  Pri lesných pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej republiky bude ich Správa v PSL uvedená 

v súlade s platnými právnymi predpismi. 

 

30.  LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica uplatnili požiadavku na uplatňovanie 

postupov PBHL s vytvorením výberkového lesa, trvalo viac etážového porastu, alebo porastu v 

prebudove na trvalo viac etážový porast. Zoznam porastov uvedených v správe o doterajšom 

hospodárení je potrebné aktualizovať tak, aby zodpovedal bodu 1.2 Usmernenia NLC Zvolen č. 

1/2022, podľa ktorého PBHL alebo prebudova na PBHL sa plánuje za celý dielec. Pri predkladaní 

zoznamu lesných porastov sa vyžaduje, aby bol zoznam úplný, tzn. aby obsahoval všetky vytvorené 

čiastkové plochy a porastové skupiny v rámci dielca.  

Taktiež bude potrebné predložiť vyhotovovateľovi PSL a OÚ Trnava, OOP zoznam porastov, v 

ktorých bola vykonaná úprava PSL v zmysle § 18 ods. 8 zákona o lesoch (úprava hospodárenia na 

prebudovu lesa na PBHL). 

Pri každom poraste s požiadavkou prebudovy na PBHL nachádzajúcom sa v uvedenom zozname 

(dielec, čiastková plocha, porastová skupina) obhospodarovateľ lesa uvedie aj bližšiu špecifikáciu 

prebudovy na PBHL v súlade s § 24a ods. 4 vyhlášky o HÚL, tzn. či ide o prebudovu výchovou, 

prebudovu obnovou alebo prebudovu prostredníctvom následnej generácie lesného porastu.  

 

31.  Obhospodarovateľ lesa pri predložení požiadaviek k PBHL uvedie v prípade PBHL, či ide o 

hospodárenie v trvalo viacetážových lesných  porastoch, v mozaikových lesných porastoch alebo vo 

výberkových lesoch (v zmysle § 24a ods. 1 písm. a) až c) vyhlášky o HÚL. Pri prebudove obnovou 

na PBHL musí obhospodarovateľ lesa špecifikovať vo všetkých prípadoch vrátane dielcov v treťom 

a štvrtom stupni ochrany prírody budovanie trvalo viacetážových, mozaikových lesných porastov 

alebo výberkových lesov.  

 

32.  Vyhotovovateľ PSL na základe hrúbkovej štruktúry lesného porastu v zmysle § 2 písm. x) zákona 

o lesoch môže spresniť či ide o prebudovu na PBHL alebo lesný porast zodpovedá stavu v zmysle § 

24a ods. 1 písm. a) až c) vyhlášky o HÚL a ide o PBHL. Rovnako spresní, či sa jedná o prebudovu 

výchovou alebo obnovou lesného porastu. 
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33.  Vyhotovovateľ PSL bude pri plánovaní PBHL postupovať v zmysle vecne zameraných 

ustanovení Zákona o lesoch, vyhlášky o HÚL a „Usmernenia NLC Zvolen č. 1/2022, v súvislosti so 

znením vyhlášky MPRV SR č. 537/2021 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MP SR č. 453/2006 

Z.z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa v znení vyhlášky č. 15/2015 Z,z..“ zo dňa 

31.03.2022. 

 

34.  LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Karpaty, do 30.06.2022 

predložia vyhotovovateľovi PSL a OÚ Trnava, OOP aktualizovaný zoznam porastov s uplatňovaným 

PBHL a porastov navrhnutých na prebudovu lesa na PBHL uvedený v kapitole 4.5 Správy 

o doterajšom  hospodárení tak, aby zodpovedal bodu 1.2 Usmernenie NLC Zvolen č. 1/2022, ktorý 

bude obsahovať informácie uvedené v bodoch 30, 31 a 32 protokolu. 

 
35.  Vyhotovovateľ PSL zašle na pripomienkovanie návrh opisu porastov a plánu hospodárskych 

opatrení v porastoch zaradených medzi PBHL odbornému garantovi na Generálne riaditeľstvo LESY 

SR, š.p. Banská Bystrica do 31.01.2023.  

 

36.  V lesných porastoch s vekom nižším ako je vek začatia obnovy pri PBHL alebo prebudove na 

PBHL v prípadoch narušenia porastov plošnou kalamitou (časti s nespracovanou alebo odstránenou 

kalamitou, kde je predpoklad posunu porastovej steny) je možné vytvárať porastové skupiny. Súvislé 

holiny nad 0,30 ha sa vždy zariadia ako samostatné porastové skupiny. Menšie holiny, do 0,30 ha sa 

môžu zariadiť a mapovať ako odlišné časti porastu s odlišným plánom hospodárskych opatrení. O ich 

existencii bude uvedená informácia v opise porastu.  

 

37.  V Správe o doterajšom hospodárení sú uvedené údaje poskytnuté NLC Zvolen, Stredisko kontroly 

lesného reprodukčného materiálu. 

 

38.  Na území LC Chtelnica sa nachádzajú ochranné pásma vodárenských zdrojov -  Šterusy, Kočín, 

Rakovice a Dobrá Voda. 

 

39.  V porastoch, ktoré by sa prípadne nachádzali v inundačnom území, resp. ochrannom pásme korýt 

vodných tokov, ramien a hrádzí vyhotovovateľ PSL zohľadní prípadné požiadavky správcu vodného 

toku.  

 

40.  V porastoch, kde zasahujú ochranné pásma vodných zdrojov prípadne samotné vodné zdroje  

vyhotovovateľ PSL zohľadní požiadavky správcu, ktoré vyplývajú z platných rozhodnutí o vyhlásení 

ochranných pásiem vodných zdrojov a podklady orgánu štátnej správy vôd. Správca vodných zdrojov 

predloží vyhotovovateľovi PSL platné rozhodnutia o vyhlásení ochranných pásiem vodných zdrojov 

a samotné požiadavky budú riešené v spolupráci s vyhotovovateľom PSL. V prípade, že podklady 

nebudú vyhotovovateľovi PSL dodané, bude sa vychádzať zo stavu, uvedenom v aktuálne platnom 

PSL. 

 

41.  Pri vyhotovovaní správy o doterajšom hospodárení boli poskytnuté podklady o trvalých 

monitorovacích plochách a výskumných plochách. 

 

42.  LC Chtelnica je v územnej pôsobnosti Štátnej ochrany prírody SR, Správy CHKO Malé Karpaty. 

Prehľad chránených území je uvedený v správe o doterajšom hospodárení. 

 

43.  V JPRL, ktoré sú súčasťou chránených území, ktoré sú uvedené v správe o doterajšom 

hospodárení, vyhotovovateľ PSL prerokuje plán hospodárskych opatrení so Štátnou ochranou prírody 

SR, Správou CHKO Malé Karpaty.  

 

44.  Štátna ochrana prírody SR predloží do 30.09.2022 vyhotovovateľovi PSL, po prerokovaní so 

správcom, obhospodarovateľom, resp. vlastníkom lesa, zoznam porastov s návrhom opatrení, kde 

bola uzatvorená písomná dohoda  medzi vyššie uvedenými subjektami o opatreniach nad rámec 



 

 

9 

modelov hospodárenia. V porastoch, kde takáto dohoda nebola uzatvorená bude vyhotovovateľ PSL 

plánovať opatrenia v súlade s modelmi hospodárenia pre LC Chtelnica. Táto dohoda bude predložená 

OÚ TT, OOP v termíne predloženia návrhu PSL t.j. do 15.12.2022. 

 

45.  Na základe výzvy na predloženie pripomienok a požiadaviek k Správe o doterajšom hospodárení 

pre LC Chtelnica NLC Zvolen, Ústav pre hospodársku úpravu lesa, Odbor kontroly PSL zaslal 

požiadavku, ktorú podrobnejšie špecifikoval na prerokovaní Správy o doterajšom hospodárení, 

ktorou požaduje o uvedenie  nasledovných bodov do Protokolu o prerokovaní Správy o doterajšom 

hospodárení v nasledovnom znení: 

 V zmysle bodu 4.7 Usmernenia NLC Zvolen č. 1/2022, v prípade, že na časti dielca platí v 

rámci územnej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov (ďalej “zákon o ochrane prírody”) viac stupňov ochrany prírody (podľa 

§ 12 až § 16 zákona o ochrane prírody), možno na týchto častiach s rôznym stupňom ochrany 

určiť v dielci čiastkové plochy. V prípade, že za týmto účelom v dielci nebudú určené čiastkové 

plochy, musia byť takéto časti dielca s uplatňovaným rôznym spôsobom hospodárenia 

vyplývajúcim z požiadaviek podľa zákona o ochrane prírody zariadené ako samostatné dielce, 

ustanovenie podľa § 27d ods. 3 vyhlášky nie je týmto spôsobom dotknuté.  

 Organizácia ochrany prírody v zmysle zákona o ochrane prírody zabezpečuje označenie 

chránených území (§ 17 ods. 1 písm. a) až g) zákona), ich zóny (§ 30 ods. 1 zákona) 

a chránených stromov (§ 49 zákona), ako aj ich ochranných pásiem. Prírodné pamiatky podľa 

§ 24 zákona o ochrane prírody sa označujú, len ak boli vyhlásené za národné prírodné 

pamiatky alebo ak ide o významné alebo ohrozené jaskyne, alebo prírodné vodopády. 

Organizácia ochrany prírody zabezpečí v teréne označenie osobitne chránených častí prírody 

v súlade s § 24 ods. 7 a 8 vyhlášky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane 

prírody v termíne do 31.07.2022, aby mohol vyhotovovateľ PSL vykonať rozdelenie porastov 

v zmysle bodu 4.7 usmernenia. Priebeh hraníc nového rozdelenia porastov sa do lesníckej 

digitálnej mapy (LMD) preberie na základe lomových bodov osobitne chránených častí 

prírody z vektorových podkladov dodaných organizáciou ochrany prírody.  

 V prípade ak do tohto termínu nedôjde k označeniu hraníc osobitne chránených častí prírody 

a vyhotovovateľ PSL nebude vedieť vykonať rozdelenie lesa v zmysle bodu 4.7 usmernenia, 

bude z dôvodu určenia ďalšieho postupu v týchto prípadoch zvolaný na podnet 

vyhotovovateľa PSL príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva kontrolný deň, 

na ktorom sa určí postup pri zariaďovaní a plánovaní hospodárskych opatrení v takýchto 

JPRL.  

 Ak vyhotoviteľ PSL zistí v teréne, že označenie hraníc chránených území nie je totožné 

s vektorovými podkladmi upozorní na danú skutočnosť orgán štátnej správy lesného 

hospodárstva ako aj príslušné orgány ochrany prírody. V takomto prípade sa postupuje ako 

keby hranica nebola v teréne vyznačená. 

 Dodržanie minimálnej dĺžky OD 50 rokov pri prebudove obnovou bude v rámci HÚL 

sledované. Vyhotovovateľ PSL bude v dielci alebo v čiastkovej ploche hodnotiť nový údaj: 

desaťročie prebudovy obnovou na PBHL (DPO). 

 V rámci plánovania prebudovy na prírode blízke hospodárenie v lese (ďalej len „PBHL“) je 

potrebné venovať pozornosť hneď na začiatku prebudovy vhodnému systému rozdelenia lesa 

tak, aby dielce alebo čiastkové plochy umožnili do budúcna dosiahnuť ciele PBHL. Za týmto 

účelom je vhodné zlučovať dielce alebo čiastkové plochy na začiatku prebudovy obnovou. 

 Lesný porast so SOP=5 sa vždy vylišuje ako samostatný dielec. 

 

46. Provizórne porastové a obrysové mapy so stavom k 01.01.2023 a porovnávací výkaz starého a 

nového označenia JPRL v elektronickej forme (tlačový výstup vo formáte PDF) so stavom 

k 01.01.2023 budú dotknutým obhospodarovateľom lesa odovzdané v termíne do 15.02.2023. 

 

47.  Predbežné údaje z tabuľky plochovej a opisu porastov budú dotknutým obhospodarovateľom lesa 

na základe ich vyžiadania poskytnuté najneskôr do 31.03.2023. 
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48.  Západoslovenská distribučná, a.s. požaduje zapracovať nasledovné pripomienky: 

 stromy na dožitie ponechávať v dostatočnej vzdialenosti od hranice ochranného pásma, tak 

aby pri páde nedošlo k poškodeniu vzdušného elektrického vedenia a podperných bodov. 

 v okrajových častiach porastov v blízkosti ochranných pásiem uplatňovať zdravotný výber 

potenciálne rizikových stromov, ktoré svojou výškou pri páde by mohli ohrozovať vzdušné 

elektrické vedenie a podperné body  

 v priestore koridoru ochranného pásma vzdušného elektrického vedenia VVN a VN je možné 

pestovať porasty nižšieho vzrastu (napr. vianočné stromčeky, plantáž na energetické účely – 

hlavové vŕby, nízkokmenné ovocné dreviny atď...) za predpokladu, že bude dodržaný 

priechodzí pás pre prístup techniky a odstupové vzdialenosti v závislosti o druhu vzdušného 

elektrického vedenia. 

 

49. V súlade s Čiastkovou zmluvou o dielo je vyhotovovateľ PSL povinný dodržiavať „Harmonogram 

preberania prác pri vyhotovovaní PSL“, ktorý je súčasťou príloh tohto protokolu. 

 

50. Súčasti PSL budú vyhotovené v rozsahu určenom v čl. III. Čiastkovej zmluvy o dielo. 

Vyhotovovateľ PSL do 30 dní od zverejnenia právoplatného rozhodnutia o schválení PSL odovzdá 

elektronicky prostredníctvom ISLH (dátový portál - LDisk) OÚ Trnava, OOP súčasti PSL podľa § 

40 ods. 2 zákona o lesoch, ktorými sú: všeobecná časť; opis porastov; plán hospodárskych opatrení; 

plochová tabuľka; prehľadové tabuľky; obrysová a porastová mapa a súčasti PSL podľa § 40 ods. 3 

zákona o lesoch, ktorými sú ťažbová mapa a prieskum a plán lesnej dopravnej siete. 

 

51. Podľa čl. III., bodu 1.6. Čiastkovej zmluvy o dielo je vyhotovovateľ PSL povinný odovzdať 

príslušnému OŠS LH po jeho schválení predmet Čiastkovej zmluvy o dielo, uvedený v čl. I., ods. 1. 

a 2. tejto Čiastkovej zmluvy o dielo v elektronickej forme vo formáte PDF, podľa oprávnených osôb, 

do 30 dní od zverejnenia právoplatného rozhodnutia o schválení PSL na LDisk-u, a to 

prostredníctvom LDisk-u v členení podľa usmernenia správcu ISLH. Oprávnenou osobou sa rozumie 

obhospodarovateľ lesa, ktorým je podľa § 2 písm. p) zákona o lesoch fyzická osoba, fyzická osoba - 

podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je zapísaná do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 

1 zákona. 

 

II.   Pripomienky ku správe o doterajšom hospodárení  

 

V stanovenej lehote bolo OÚ Trnava, OOP doručené: 

 Záväzné stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, 

oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, č. OU-TT-OSZP1-

2022/013769 zo dňa 13.04.2022 

 Vyjadrenie Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia 

štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, č. OU-TT-OSZP2-

2022/014803/Gl zo dňa 05.04.2022 

 Pripomienky  NLC Zvolen do protokolu  pre PSL s platnosťou 2023 - 2032 

 Pripomienky a požiadavky  Západoslovenskej distribučnej, a.s. zo dňa 08.04.2022 

 

Uvedené písomnosti boli odstúpené vyhotovovateľovi PSL, v priebehu prerokovania správy 

boli nahlas prednesené a prítomní boli s nimi oboznámení. 

 

 

III.      Určenie termínu predloženia PSL 

 

OÚ Trnava, OOP v súlade s Čiastkovou  zmluvou o dielo  určuje pre vyhotovovateľa PSL 

termín predloženia návrhu PSL pre LC Chtelnica do 15. decembra 2022.  
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Úplný elaborát PSL vyhotovovateľ predloží OÚ Trnava, OOP na schválenie v súlade s 

Čiastkovou zmluvou o dielo najneskôr do 11 mesiacov od začatia konania o vyhotovení PSL, t.j. do 

30. apríla 2023. Tento elaborát bude obsahovať aj aktuálny prehľad nových funkčných plôch 

s charakteristikou ich využitia.  

  

 

IV.  Záver 

 

       Splnenie pokynov tohto protokolu, vrátane úloh a zásad uvedených v správe, ako aj elaborátu 

je vo vlastnom záujme vyhotovovateľa PSL, vlastníka lesa, resp. správcu lesa, obhospodarovateľa 

lesa a OLH v LC Chtelnica. 

 

Problematika súvisiaca s vyhotovovaním PSL, neriešená v tomto protokole, bude pri 

vyhotovovaní PSL riešená tak, ako je uvedené v prerokovanej Správe o doterajšom hospodárení. 

 

OÚ Trnava, OOP upozorňuje, že v súlade s ustanoveniami § 36, § 41 ods. 11 a § 48 zákona o 

lesoch sú obhospodarovatelia lesa, vyhotovovateľ PSL, príslušní OLH a dotknuté orgány štátnej 

správy povinní postupovať podľa pokynov na vyhotovenie PSL pre LC Chtelnica obsiahnutých v 

tomto protokole. 

 

V  LC Chtelnica sa nachádzajú lesné pozemky ktoré sú súčasťou európskej sústavy 

chránených území. Upozorňujeme NLC Zvolen, že zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o ochrane prírody“) v ustanovení § 28 ods. 6 určuje 

obstarávateľa PSL ako oprávnenú osobu na podanie žiadosti o vydanie odborného stanoviska podľa 

§ 28 ods. 7 k tomuto projektu. Vzhľadom na skutočnosť, že odborné stanovisko vydané podľa § 28 

ods. 7 má byť súčasťou záväzného stanoviska orgánu ochrany prírody vydaného podľa § 9 ods. l 

písm. m) zákona o ochrane prírody, žiadame NLC Zvolen, aby žiadosť podávaná na orgán ochrany 

prírody obsahovala odkazy na oba právne tituly.  Po obdržaní stanovísk tieto NLC  Zvolen 
bezodkladne poskytne OÚ Trnava, OOP ako podklad k schvaľovaciemu konaniu. 

V súlade s ustanovením § 48 odsek 2 písm. a) zákona o lesoch OLH do 10 dní od doručenia 

tohto protokolu neodkladne oboznámia príslušných vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesa 

s obsahom tohto protokolu, hlavne s ich úlohami. 

 

Podľa § 35 ods. 5 vyhlášky o HÚL „oznam podľa § 41 ods. 8 zákona a protokol podľa § 41 

ods. 9 zákona sa zverejňuje na webovom sídle okresného úradu v sídle kraja.“ 

 

Podľa § 35 ods. 10 vyhlášky o HÚL  „Výmena údajov medzi právnickou osobou podľa § 38 

ods. 2 zákona, orgánom štátnej správy lesného hospodárstva a vyhotovovateľom programu 

starostlivosti súvisiacich s vyhotovením programu starostlivosti sa od predloženia správy o 

hospodárení okresnému úradu v sídle kraja vykonáva prostredníctvom dátového portálu, ktorý je 

súčasťou informačného systému lesného hospodárstva.“ 

 

OÚ Trnava, OOP na základe uvedených právnych ustanovení zverejní tento Protokol 

o prerokovaní správy o doterajšom hospodárení na svojom webovom sídle na stránke: stránke: 

www.minv.sk /Okresné úrady/Klientske centrá/Trnavský kraj/Trnava/Opravné prostriedky/Referát 

lesného hospodárstva, alebo na nižšie uvedenom linku: https://www.minv.sk/?lesneho ako aj 

elektronicky prostredníctvom ISLH - Dátového portálu NLC Zvolen. 

 

 

Zapísala: Ing. Jana Pinková  

 

Schválila: PhDr. Vanesa Šteinerová, vedúca odboru 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/326/#paragraf-41.odsek-8
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/326/#paragraf-41.odsek-9
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/326/#paragraf-41.odsek-9
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/326/#paragraf-38.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/326/#paragraf-38.odsek-2
http://www.minv.sk/
https://www.minv.sk/?lesneho
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Prílohy: (uložené v spise OÚ Trnava, OOP) 

1. Pripomienky, stanoviská a požiadavky 

2. Prezenčná listina 

3. Správa o doterajšom hospodárení  pre LC Chtelnica 

4. Harmonogram preberania prác pri vyhotovovaní II. etapy PSL 


