
I. OZNÁMENIE O ZMENE ROZSAHU OPRÁVNENIA HOSPODÁRIŤ NA LESNÝCH POZEMKOCH
Register obhospodarovateľov lesných pozemkov
Okresný úrad Zvolen
pozemkový a lesný odbor
Ulica, číslo
Študentská 12
Obec
Zvolen
PSČ
960 01 







súlade s § 4b ods. 2 písm. d) zákona o lesoch v z.n.p., Vás žiadam o zapísanie zmeny rozsahu oprávnenia hospodáriť na lesných pozemkoch ako

fyzická osoba:
meno

priezvisko

dátum narodenia

adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu


právnická osoba:
Názov 

Adresa /sídlo

IČO


tel. číslo príp.  e-mail *    nepovinné





zoznam porastov alebo častí porastov s výmerov na zápis zmeny: pričlenenie/odčlenenie1):
1) nehodiace sa preškrtnúť

Lesný celok

Lesný celok

Lesný celok

JPRL
výmera v ha
JPRL
výmera v ha
JPRL
výmera v ha







































II. OHLÁSENIE odborného lesného hospodára (OLH)

podľa § 4b ods. 1  zákona o lesoch, oznamujem, že pre oznamované lesné pozemky bude odborné obhospodarovanie  v zmysle § 47 zákona o lesoch v z.n.p. bude zabezpečovať

titul, meno, priezvisko
číslo osvedčenia
adresa




III. PRÍLOHY K OZNÁMENIU O ZMENE ROZSAHU OPRÁVNENIA HOSPODÁRIŤ                                  NA LESNÝCH POZEMKOCH A OHLÁSENIE OLH

P.č.
Názov prílohy/počet strán
1.
Identifikácia dotknutých lesných pozemkov podľa stavu katastra a JPRL
2.
Doklad preukazujúci právny vzťah k pozemkom s členením podľa právneho vzťahu  2)
3.
Zmluva o výkone OLH
4.
Stanovisko/ súhlas správcu  (§ 4a ods. 5 písm. e) zákona o lesoch)  - ak je lesný pozemok predmetom osobitného obhospodarovania lesa
5.
Splnomocnenie spoluvlastníkov
6.
Stanovisko  predchádzajúceho obhospodarovateľa
7.
iné




Dátum a podpis účastníka konania, ktorý oznámenie podáva

V

dňa


 podpis
2) napr.: na základe zmeny vlastníctva – kúpna zmluva, na základe zmeny druhu pozemku,              na základe nájomnej zmluvy alebo obdobného právneho vzťahu podľa § 51, a § 659 až 684 občianskeho zákonníka, alebo právneho vzťahu vyplývajúci zo zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách v z. n. p, § 139 občianskeho zákonníka  - splnomocnenia spoluvlastníkov....iné



Príloha č. 1

 Identifikácia dotknutých lesných pozemkov podľa stavu katastra a JPRL


Katastrálne územie:
Lesný celok:
LV č.
C-KN č.
výmera v m2
E-KN č.
výmera  v m2
JPRL
výmera podľa JPRL prienik v m2


















































































































































































































výmera v m2 spolu:








