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Rozhodnutie 

 
Verejná vyhláška 

 

 

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva ako 

vecne a miestne príslušný orgán  štátnej správy lesného hospodárstva podľa  zákona č. 

180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v  spojení s ustanovením  § 56 ods. 1 písm. b)  zákona č. 

326/2005  Z. z. o  lesoch  v  znení  neskorších  predpisov na konanie podľa ustanovenia   § 59  

písm. g)  zákona č. 326/2005  Z. z. o  lesoch  v  znení  neskorších  predpisov, v  súlade 

s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov   
 

schvaľuje 

 

projekt starostlivosti o lesný pozemok „PROJEKT Holíč I“ – LX002 na obdobie rokov 

2021 – 2027 vypracovaný  spoločnosťou  Letax, s.r.o.,  Sadová 623/13,  905 01  Senica  pre 

lesný pozemok v katastrálnom území Sobotište, okres Senica  – parcelu registra C katastra 

nehnuteľností  č. 2914 o výmere 2,9816 ha vedenú na liste vlastníctva č. 3820 ako 

novovzniknutý porast č. 616. 

 

Celkový objem dreva predpísaný na ťažbu projektom  starostlivosti o lesný 

pozemok - „ PROJEKT Holíč I“ na obdobie rokov 2021 – 2027 je 86 m
3
.  

 

 

 

Odôvodnenie 

 

Okresnému úradu Trnava, odboru opravných prostriedkov, referátu lesného 

hospodárstva bola doručená dňa 13.05.2021 žiadosť pozemkového spoločenstva: Ovčinec 

pozemkové spoločenstvo, Rybky 110, 906 04 Rybky vo veci schválenia projektu starostlivosti 

o lesný pozemok nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sobotište, okres Senica. 

  

      V zmysle ustanovenia §  37 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“):  Ak pozemok, ktorý bol vyhlásený za lesný pozemok, je 

porastený lesnými drevinami a plní funkcie lesov, je vlastník alebo obhospodarovateľ lesa 

povinný do 15 dní od vyhlásenia pozemku za lesný pozemok zabezpečiť hospodára a do 

jedného roka od jeho vyhlásenia predložiť projekt podľa odseku 1 písm. b) na schválenie 

príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva; povinnosť predložiť projekt podľa 

odseku 1 písm. b) neplatí, ak bude zaradený do lesného celku, na ktorom program 

starostlivosti o lesy stratí platnosť do troch rokov od vyhlásenia pozemku za lesný pozemok, 

alebo ak jeho výmera je menšia ako 0,5 ha.  
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Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva, 

ako príslušný orgán  štátnej správy začal konanie v predmetnej veci a listom číslo OU-TT-

OOP4-2021/014983 zo dňa 17.05.2021 v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) upovedomil 

účastníkov konania o začatí konania vo veci schválenia projektu starostlivosti o lesný 

pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Sobotište, okres Senica. 

V súlade s ustanovením § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní „správny orgán je 

povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním 

rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu zistenia, prípadne navrhnúť jeho 

doplnenie“.   

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva na 

uplatnenie vyššie citovaného práva určil lehotu  do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. 

V stanovenej lehote účastníci konania nepodali na Okresný úrad Trnava, odbor opravných 

prostriedkov, referát lesného hospodárstva k veci žiadne pripomienky. 

 

Dôvodom vyhotovenia projektu starostlivosti o lesný pozemok bola skutočnosť, že v 

priebehu platnosti programu starostlivosti o lesy bol pozemok v katastrálnom území 

Sobotište, okres Senica  – parcela registra C katastra nehnuteľností č. 2914 o výmere 2,9816 

ha vedená na liste vlastníctva č. 3820 ako orná pôda  prehlásený za lesný pozemok na základe 

rozhodnutia Okresného úradu Senica, pozemkového a lesného odboru  č.j. OU-SE-PLO-

2019-002289/Mik, Bos  zo dňa 13.02.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.03.2019. 

Predmetný lesný pozemok je porastený lesnými drevinami a plní funkcie lesa. 

 

Číslovanie a rozdelenie jednotiek priestorového rozdelenia lesa je riešené samostatne 

ako zariadený a očíslovaný dielec číslo 616. V novovzniknutom lesnom poraste číslo 616 v 

katastrálnom území Sobotište, okres Senica  – parcele registra C katastra nehnuteľností  č. 

2914 o výmere 2,9816 ha vedenej na liste vlastníctva č. 3820 boli údaje rámcového 

plánovania (ciele, základné rámce a zásady hospodárenia), ako aj aktualizácia vrstvy lesníckej 

typológie spracované pracovníkmi komplexného zisťovania stavu lesov Národného 

lesníckeho centra – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen. Novovzniknutý dielec bol 

očíslovaný tak, aby nevzniklo duplicitné označenie porastov. 

 

Projekt starostlivosti o lesný pozemok vyhotovil Letax, s.r.o., Sadová 623/13, 905 01 

Senica, držiteľ živnostenského oprávnenia na vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy 

číslo: Žo-2003/27131/2/SOO, vydaného dňa 22.04.2003, zapísaný v živnostenskom registri 

pod č. 205-12768, držiteľ „Osvedčenia o technickej spôsobilosti na vyhotovenie lesných 

hospodárskych plánov“ č. 838/2000-720/69 vydaným – Ministerstvom pôdohospodárstva 

Slovenskej republiky, dňa 10.03.2000. 

 

Projekt starostlivosti o lesný pozemok vyhotovil Ing. Anton Paus – projektant, projekt 

autorizačne overil a odsúhlasil zodpovedný vyhotovovateľ projektu Ing. Anton Paus, 

projektant držiteľ „Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie lesných 

hospodárskych plánov“ č. 9317/1994-1164/720. 

 

Vyhotovovateľ projektu starostlivosti o lesný pozemok pri terénnej pochôdzke 

26.11.2019 zistil skutočný stav lesných porastov, ktorý zaznamenal do opisovej časti opisu 

porastov a plánu hospodárskych opatrení projektu starostlivosti o lesný pozemok. Zároveň na 

základe opisu porastov a údajov rámcového plánovania stanovil plán hospodárskych opatrení 

tak,  aby smeroval  k naplneniu cieľov  trvalo  udržateľného hospodárenia v lesoch na obdobie 

platnosti projektu starostlivosti o lesný pozemok. Plán hospodárskych opatrení je uvedený v 

predpisovej časti projektu starostlivosti o lesný pozemok. 
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Účelom projektu starostlivosti o lesný pozemok - „PROJEKT Holíč I“ – LX002 je 

zabezpečiť v novovzniknutom poraste číslo 616 odborné hospodárenie v súlade s § 36 a  § 37 

zákona o lesoch.  

 

Podľa § 37 ods. 1  zákona o lesoch „Na pozemku podľa § 3 ods. 1 písm. f) a § 8 ods. 5 

sa odborné hospodárenie v lesoch zabezpečuje:  

a)  po jeho zaradení do lesného celku a vypracovaní programu starostlivosti o lesy alebo 

b) po schválení projektu starostlivosti o lesný pozemok vypracovaného právnickou osobou 

alebo fyzickou osobou, ktorá má živnostenské oprávnenie  na vyhotovovanie programov 

starostlivosti o lesy.  

 

Lesný pozemok, pre ktorý sa vyhotovuje projekt starostlivosti o lesný pozemok –

„PROJEKT Holíč I“ – LX002  je v teréne stabilizovaný a identifikovateľný. Stabilizácia 

hraníc je zabezpečená bielymi farebnými znakmi hranice dielca na kmeňoch hraničných 

stromov. Hranica novovzniknutého porastu je v teréne identifikovateľná a je vyznačená 

farebnými znakmi v súlade s ustanovením § 39 ods. 9  zákona o lesoch. 

 

Obhospodarovateľ lesa následne zabezpečí v novovzniknutom poraste  projektu 

starostlivosti o lesný pozemok - „PROJEKT Holíč I“ – LX002 vedenie evidencie o 

vykonaných hospodárskych opatreniach v súlade s vyhláškou č. 297/2011 o lesnej 

hospodárskej evidencii v znení neskorších predpisov. 

 

 Podľa  § 37 ods. 4 zákona o lesoch „Na konanie o schválení projektu starostlivosti o 

lesný pozemok sa primerane vzťahujú ustanovenia o schvaľovaní programu starostlivosti o 

lesy (§ 41).“  

 

Podľa § 41 ods. 13 zákona o lesoch  „Návrh programu starostlivosti schvaľuje orgán 

štátnej správy lesného hospodárstva rozhodnutím, ktorého prílohou je program starostlivosti, 

po vydaní potvrdenia správcom informačného systému lesného hospodárstva (§ 45) o 

správnosti a súlade väzieb medzi číselnými a grafickými údajmi návrhu programu 

starostlivosti a po záväznom vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy, ktorým kontrolujú 

splnenie pripomienok a požiadaviek uplatnených podľa odseku 8; ak ide o územia európskej 

sústavy chránených území, orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodne aj na základe 

posúdenia podľa osobitného predpisu, ktorého súčasťou je aj návrh opatrení, ktorými sa 

zabezpečí, že vykonanie programu starostlivosti nebude mať negatívny vplyv na tieto územia. 

Ak predložený návrh obsahuje nedostatky, ktoré zabraňujú jeho schváleniu, vráti ho 

vyhotovovateľovi programu starostlivosti a určí požiadavky alebo podmienky, po splnení 

ktorých možno plán predložiť na jeho schválenie. O schválení programu starostlivosti 

rozhodne najneskôr do jedného roka od začatia konania o vyhotovení plánu; ministerstvo 

môže v odôvodnených prípadoch túto lehotu predĺžiť. Účastníkom konania a zúčastneným 

osobám sa doručuje len oznámenie o schválení programu starostlivosti. Odvolanie proti 

rozhodnutiu o schválení programu starostlivosti nemá odkladný účinok; účastník konania sa 

môže odvolať len v tej časti, ktorá sa ho týka. Ak odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti 

na nové konanie, v rozhodnutí určí, ktorú súčasť programu starostlivosti alebo jej časť 

nemožno vykonávať do vydania nového rozhodnutia; tým nie je dotknutá vykonateľnosť 

ostatných častí programu starostlivosti.“ 

 

Vyhotovovateľ projektu starostlivosti o lesný pozemok - „PROJEKT Holíč I“ – 

LX002 prerokoval návrh projektu starostlivosti o lesný pozemok  s príslušným 

obhospodarovateľom lesa a zodpovedným odborným lesným hospodárom. Z prerokovania je 

vyhotovený „Záznam z prerokovania projektu starostlivosti o lesný pozemok“ zo dňa 

22.06.2020. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/326/20210402#paragraf-3.odsek-1.pismeno-f
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/326/20210402#paragraf-8.odsek-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/326/20210402#paragraf-41
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/326/20210402#paragraf-45
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Vyhotovovateľ projektu starostlivosti o lesný pozemok – „Projekt Holíč I“ – LX002 

predložil správcovi informačného systému lesného hospodárstva – Národnému lesníckemu 

centru Zvolen súbory dát z opisu porastov a plánu  hospodárskych opatrení, plochovej 

tabuľky, ako aj súbory lesníckej digitálnej mapy na kontrolu dňa 13.1.2021.  Správca 

informačného systému lesného hospodárstva – Národné lesnícke  centrum Zvolen zabezpečilo 

kontrolu zapísateľnosti údajov číselnej časti projektu starostlivosti o lesný pozemok do 

databanky informačného systému lesného hospodárstva,  kontrolu prevzateľnosti grafických 

údajov do databázy tematického štátneho mapového diela, kontrolu súladu textovo-číselných 

a geopriestorových dát a vydanie potvrdenia z kontroly súborov dát z projektu starostlivosti 

o lesný pozemok vykonanej správcom informačného systému lesného hospodárstva 

a správcom tematického štátneho mapového diela, vrátane kontroly väzieb medzi číselnými a 

geopriestorovými dátami. Súbory LX002_V.ZIP a LX002_D.ZIP po kontrole  Ústavom pre 

hospodársku úpravu lesov a Ústavom lesných zdrojov a informácií Národného lesníckeho 

centra Zvolen sú „bez pripomienok“. 

 

Vypracovaním projektu starostlivosti o lesný pozemok – „Projekt Holíč I“  – LX002  

pre lesný pozemok v katastrálnom území Sobotište, okres Senica  – parcelu registra C katastra 

nehnuteľností  č. 2914 o výmere 2,9816 ha vedenú na liste vlastníctva č. 3820 ako 

novovzniknutý porast č. 616 sa do termínu obnovy programu starostlivosti o lesy na 

súvisiacom území zabezpečí odborné hospodárenie zodpovedajúce stavu a potrebe tohto 

porastu, čím dôjde k naplneniu cieľov trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. 

 

Ovčinec pozemkové spoločenstvo, Rybky 110, 906 04 Rybky je registrované v registri 

pozemkových spoločenstiev vedenom Okresným úradom Senica pozemkovým a lesným 

odborom pod vložkou číslo : R – 21/205.   

 

Celkový objem dreva predpísaný na ťažbu projektom  starostlivosti o lesný pozemok - 

„PROJEKT Holíč I“ – LX002 na obdobie rokov 2021 – 2027 je 86 m
3
. Plán hospodárskych 

opatrení je stanovený: prebierka na ploche 2,98 ha; intenzita prebierky 10%; objem dreva 

predpísaný na ťažbu projektom  starostlivosti o lesný pozemok je 86 m
3
. 

 

Na území zariaďovaného porastu platí 1. stupeň ochrany prírody. K projektu 

starostlivosti o lesný pozemok – „Projekt Holíč I“ – LX002  sa vyjadrili dotknuté orgány 

štátnej správy. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 01 Trnava  

vydal pod č.j. OU-TT-OSZP1-2021/009864-004 zo dňa 06.04.2021 „Záväzné stanovisko k 

návrhu PSL pre nový lesný pozemok“ v ktorom uvádza: „Z hľadiska ochrany prírody 

nemáme zásadné pripomienky voči uvedenému návrhu PSL pre nový lesný pozemok, keďže 

predmetný porast sa nenachádza v žiadnom chránenom území a doteraz z danej lokality 

neevidujeme informácie o výskyte chránených druhov rastlín, živočíchov, či biotopov 

európskeho alebo národného významu. Predmetné zmena nie je v rozpore so záujmami 

ochrany prírody a krajiny. V obhospodarovaní odporúčame prebierku vykonať najmä v 

hustejšej, severnej časti porastu. Odporúčame zachovávať dutinové, košaté a bútľavé stromy 

kvôli dutinovým hniezdičom a chráneným druhom bezstavovcov, ktoré sú viazané na duby. 

Nenarušovať celistvosť okrajového plášťa, keďže ide o izolovaný lesík medzi 

poľnohospodárskymi pozemkami. V poraste zachovávať staršie duby, ktorých semená môžu 

byť zdrojom kvalitného prirodzeného genofondu.“ 

 Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej 

správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 01 Trnava vydal 

pod č.j. OU-TT-OSZP2-2021/009931/Gl zo dňa 30.03.2021 vyjadrenie - „Programu 

starostlivosti o lesný pozemok v k. ú. Sobotište“ v ktorom uvádza: „Z hľadiska ochrany 

vodných pomerov je potrebné dodržiavať nasledovné podmienky: 
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1. Dodržiavať ustanovenia vodného zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR 

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). 

2. Dodržať ustanovenia Vyhlášky MŽP SR č. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd 

a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov. 

3. Vlastná činnosť pri ťažbe a výsadbe lesných porastov musí zachovať vhodné podmienky na 

výskyt vôd, nesmie vytvárať škodlivé zmeny odtokových pomerov a musí prispieť k zlepšeniu 

retenčnej schopnosti územia. 

 

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva po 

preskúmaní projektu starostlivosti o lesný pozemok a predložených dokladov, overení 

správnosti návrhu plánu hospodárskych opatrení a po vyjadrení dotknutých orgánov štátnej 

správy konštatuje, že predložený projekt starostlivosti o lesný pozemok je vyhotovený 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi, obsahuje všetky požadované náležitosti  

a vyhovuje podmienkam na jeho schválenie.  

 

Na základe uvedených skutočností Okresný úrad Trnava, odbor opravných 

prostriedkov, referát lesného hospodárstva rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie je doručované bez prílohy (projektu starostlivosti lesný 

pozemok). 

 

Z dôvodu, že v predmetnom konaní vedenom podľa zákona o lesoch, je dotknutých viac 

ako 20 účastníkov konania, doručuje sa toto rozhodnutie verejnou vyhláškou podľa § 26 

zákona o správnom konaní. Podľa § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní doručenie verejnou 

vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho 

orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť 

súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na 

dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. 

 

 

Poučenie 

 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia 

tohto rozhodnutia na Okresnom úrade Trnava, odbore opravných prostriedkov. Podľa § 41 

ods. 13 zákona o lesoch odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok; účastník 

konania sa môže odvolať len v tej časti, ktorá sa ho týka. Toto rozhodnutie možno preskúmať 

súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.  

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Vanesa Šteinerová 

        vedúca odboru 

  

 

 

 

Príloha: 

Projekt starostlivosti o lesný pozemok „PROJEKT Holíč I“ – LX002 
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Rozdel'ovník 

Doručuje sa verejnou vyhláškou v zmysle § 67 ods. 2 zákona o lesoch účastníkom 

konania o schválenia projektu starostlivosti o lesný pozemok v k. ú. Sobotište: 

1. Vlastníkom lesných pozemkov zapísaných na liste vlastníctva č. 3820 v k. ú. Sobotište 

2. Správcovi  podielov  neznámych  vlastníkov  lesných pozemkov  tvoriacich  spoločnú 

nehnuteľnosť:  Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 

3. Ovčinec pozemkové spoločenstvo, Rybky 110, 906 04 Rybky 

 

Doručuje sa za účelom zverejnenia:  

Po uplynutí vývesnej lehoty 15 dní žiadame subjekty uvedené nižšie o vrátenie tohto 

rozhodnutia na tunajší úrad s vyznačením doby vyvesenia a zvesenia. 

1. Obec Sobotište 

2. Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor 

3. https://www.minv.sk 

 

Doručuje sa po právoplatnosti rozhodnutia: 

1) Ovčinec pozemkové spoločenstvo, Rybky 110, 906 04 Rybky  

2) Národné lesnícke centrum Zvolen, T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen 

 

Doručuje sa dotknutým orgánom štátnej správy: 

1) Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 

vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 01 Trnava 

2) Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy 

vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 01 Trnava 
 

 

 

 
Vyvesené dňa: ...................................      Pečiatka,  podpis: ................................... 

 

  

V: ....................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvesené dňa: .....................................       Pečiatka,  podpis: ...................................  

 

 

V: ....................................................... 

https://www.minv.sk/

