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Vec
Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesov a odborných lesných hospodárov – výzva na
zabezpečenie obhospodarovateľa v lesoch

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ Čadca, PLO“) ako príslušný orgán štátnej správy
lesného hospodárstva podľa § 56 ods. 1 písm. c) a § 60 ods. 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“) a § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vedie evidenciu lesných pozemkov
podľa § 4 ods. 1 zákona o lesoch.

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor

v y z ý v a

podľa § 4a ods. 7 zákona o lesoch

vlastníkov lesných pozemkov a správcu za neznámych vlastníkov parciel E-KN č. 997/3, 2745/4, 3459/3, 1-7864/1,
816/1, 997/2, 2745/2, 2745/3, 3521/2, 3522/2, 5064, 5066, 7864, 816/2, ktoré tvoria prienik s CKN parcelami č.
3703, 3715, 3716, 3742/1, 5190, 3714, 3720, 3738, 3740, 3741, 3744, 3704, 3717, 3719, 3722, 3726, 3739/1, 3795,
5191, 3705, 3721, 5189 v k. ú. Radôstka(ďalej len ,,dotknuté lesné pozemky“) aby do 15 dní od doručenia tejto
výzvy podali návrh na zápis do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 3 písm. a) zákona o lesoch.

Predmetné lesné pozemky sa nachádzajú na JPRL (jednotky priestorového rozdelenia lesa) č. 3298_1, 3298_2,
3298_3, 3298_4, 3307a1, 3307a2, 3310b1, 3310b2, 3310b3, 3310c1, 3310c2, 3310c3, 3481a1, 3481a2, 3481a3,
3481a4, 3481b1, 3481b2, 3481b3, 3481b4, 4008_0 a iných lesných pozemkoch č. 61_51, 61_52, 71_9 v lesnom
celku Krásno – Stred., kód plánu SL252, rok začatia plánu 2020(zatiaľ neschválený plán).

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)“.
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Podľa § 4a ods. 1 zákona o lesoch „orgán štátnej správy lesného hospodárstva zapisuje do evidencie lesných
pozemkov obhospodarovateľa lesa
a) na základe návrhu na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov podľa odseku 4 písm. a),
b) na základe nájomného vzťahu podľa § 51c alebo osobitného obhospodarovania lesa podľa
§ 51d alebo
c) ktorým je vlastník alebo správca, ak ide o porast, ku ktorému nebol zaevidovaný obhospodarovateľ lesa podľa
písmena a) alebo písmena b); ak ide o porast v spoluvlastníctve viacerých osôb, zapisuje do evidencie lesných
pozemkov
1.vlastníka alebo správcu s najväčším podielom v poraste alebo v časti porastu, ak ide o prípad podľa odseku 5 písm.
c) druhého bodu, alebo
2.ak je v poraste alebo v jeho časti viac vlastníkov s rovnakým najväčším podielom, toho vlastníka s najvyšším
podielom, ktorý je v poradí vlastníkov zapísaných na liste vlastníctva uvedený ako prvý.“

Podľa § 50 ods. 6 zákona o lesoch „správca podľa odsekov 3 a 4 § 50 zákona o lesoch vykonáva práva vlastníka k
lesnému majetku vo vlastníctve štátu, najmä zabezpečuje jeho ochranu a zastupuje vlastníka v konaní pred súdom a
orgánmi verejnej správy; obdobne správca postupuje vo veciach lesných pozemkov, ktorých vlastník nie je známy,
alebo ktorých vlastník je známy ale jeho trvalý pobyt alebo sídlo nie je známe (ďalej len „nezistený vlastník“), a to aj
vtedy, ak vlastnícke právo štátu a nezistených vlastníkov je sporné. Vedie evidenciu lesného majetku vo vlastníctve
štátu podľa osobitného predpisu“

Podľa § 4a ods. 3 zákona o lesoch konanie o zápise do evidencie lesných pozemkov sa začína
a) podaním návrhu na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov
b) na základe oznámenia podľa § 4b ods. 2 písm. d) alebo e) alebo ods. 5, alebo
c) ak sa orgán štátnej správy lesného hospodárstva dozvie o skutočnostiach podľa § 4b ods. 2 písm. d) alebo e)
alebo ods. 5.

Podľa ustanovení §4a ods. 7 zákona o lesoch ak orgán štátnej správy lesného hospodárstva začne konanie o zápise do
evidencie lesných pozemkov podľa odseku 3 písm. b) alebo písm. c), vyzve vlastníka alebo správcu, aby podal návrh
podľa odseku 4 najneskôr 15 dní pred ukončením nájomného vzťahu alebo obdobného právneho vzťahu k lesnému
pozemku, alebo do 15 dní odo dňa doručenia výzvy, ak nájomný vzťah alebo obdobný právny vzťah k lesnému
pozemku skončí alebo skončil pred uplynutím tejto lehoty, a upozorní ho, že ak návrh nepodá alebo neoznámi,
že návrh podá iná osoba, zapíše do evidencie lesných pozemkov obhospodarovateľa lesa podľa odseku 1 písm.
c) alebo začne konanie podľa § 51d. Obhospodarovateľ lesa doteraz zapísaný v evidencii lesných pozemkov má
do zápisu obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov povinnosť zdržať sa výkonu práv a povinností
obhospodarovateľa lesa okrem povinností podľa § 4b ods. 3 písm. b) a c), čo mu orgán štátnej správy lesného
hospodárstva bezodkladne oznámi po začatí konania o zápise do evidencie lesných pozemkov.

Pri vedení evidencie lesných pozemkov OÚ Čadca, PLO zistil, že terajší obhospodarovateľ lesa dotknutých lesných
pozemkov Milan Staňo, bytom Radôstka 34, 023 04 Radôstka nezabezpečil v zmysle § 4b ods. 2 písm. a) zákona
o lesoch odborné hospodárenie v lesoch prostredníctvom hospodára. Rovnako podľa § 4b ods. 2 písm. c) zákona o
lesoch nezaslal orgánu štátnej správy lesného hospodárstva oznámenie o zmene hospodára alebo právnickej osoby
podľa § 47 ods. 2 do 15 dní od tejto zmeny, ktoré musí obsahovať údaje potrebné na zápis do evidencie lesných
pozemkov a to ani po výzve OÚ Čadca, PLO.

Odborným hospodárením v lese sa rozumie povinnosť vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa zabezpečiť
hospodárenie v lesoch v súlade so zákonom o lesoch, podľa programu starostlivosti o lesy prostredníctvom
odborného lesného hospodára.

Na základe vyššie uvedeného vyzýva orgán štátnej správy vlastníkov dotknutých lesných pozemkov v k.ú. Radôstka
(uvedených vyššie) aby podali návrh podľa § 4a ods. 4 zákona o lesoch do 15 dní odo dňa doručenia tejto výzvy.

V zmysle §39 ods. 6 zákona o lesoch je porast na účely zabezpečenia odborného hospodárenia v lesoch spoločnou
vecou, ak sa nachádza na lesnom pozemku v spoluvlastníctve. V zmysle §139 ods.2 Občianskeho zákonníka o
hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Vzhľadom
k tomu, že predmetné porasty a ostatné lesné pozemky sa nachádzajú na lesných pozemkoch v spoluvlastníctve



3 / 3

viacerých vlastníkov, je potrebné, aby v predloženom návrhu bola preukázaná vôľa vlastníkov nadpolovičnej väčšiny
výmery porastu.

Ak vlastník na základe tejto výzvy v určenej lehote nezašle oznámenie a nepodá návrh, alebo ak na základe návrhu
nebude možné vykonať zápis obhospodarovateľa lesa alebo hospodára do evidencie lesných pozemkov, OÚ Čadca,
PLO zapíše do evidencie lesných pozemkov obhospodarovateľa lesa podľa §4a ods. 1 písm. c) zákona o lesoch t.j.
vlastníka s najväčším podielom alebo začne konanie podľa § 51d zákona o lesoch, t.j. o osobitnom hospodárení.

Dotknuté lesné pozemky sú určené nástrojmi aplikácie Informačného systém lesného hospodárstva a poľovníctva,
správcu Národné lesnícke centrum Zvolen, za použitia vrstiev katastra nehnuteľností Úradu geodézie a katastra SR.
Vlastnícke vzťahy sú určené podľa údajov katastra nehnuteľnosti.

V zmysle § 67 ods. 2 zákona o lesoch, sa táto výzva oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb.
O správnom konaní v znení neskorších predpisov tak, že sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu
Čadca, pozemkového a lesného odboru, na internetovej stránke Okresného úradu Čadca (https://www.minv.sk/?
verejne-vyhlasky-a-informacie-14) a súčasne sa zverejní v obci Radôstka, spôsobom v mieste obvyklým. Zároveň
sa zverejní na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) https://cuet.slovensko.sk/. Posledný deň tejto lehoty
je dňom doručenia.

Poučenie
Podľa § 4a ods. 7 zákona o lesoch ak nebude podaný návrh týkajúci sa predmetných lesných pozemkov, OÚ Čadca,
PLO zapíše do evidencie lesných pozemkov obhospodarovateľa lesa podľa §4a ods. 1 písm. c) zákona o lesoch t.j.
vlastníka s najväčším podielom alebo začne konanie podľa § 51 zákona o lesoch, t.j. o osobitnom hospodárení.

RNDr. Jaroslav Knapec PhD.
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky


