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Naše číslo
OU·BA·OOP4-20 15/053583

Vybavuje/linka
Ing. A. Čarn)'/593 12373

•
Bratislava
30.07.2015

VEC : Protokol o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospodárení a o určení
zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre LC OSTATNÉ SUBJEKTY
BRATISLAVA na obdobie rokov 2016 - 2025
Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva,
Staromestská 6, 814 40 Bratislava ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy lesného
hospodárstva podľa § 2 ods. 3 a § 9 ods. 3 zákona č.180/20 13 Z. z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám
zasiela v prílohe tohto listu "Protokol o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom
hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre LC
OSTATNÉ SUBJEKTY BRATISLA VA na obdobie rokov 2016 - 2025" podľa § 41 ods. 9
zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

Príloha:

podl'a textu

Telefón
+421-2-59312373

E-mail
Internet
Alec-;anclcLCarnv'Ú";!ninv.sk http://w\\"W.l1linv.sknokr.:sny-uracl-bratislava
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00151866

Protokol sa doručuje:

"

1. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica, 975 66 Banská Bystrica
2. Odštepný závod Smolenice, Trnavská 12, 919 04 Smolenice
3. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 09 Banská Bystrica
4. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Odborárske nám. 3,
P. O. BOX 19,81005 Bratislava
5. Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 10, 902
01 Pezinok.
6. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 O l Senec
7. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942 1 60A,
901 26 Malacky
8. Ing. Martin Knurovský, Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava
9. Ing. Vladimír Raky ta, Boldog 131,92526 Boldog
10. Ing. Jozef Turza, Demänovská 22, 831 06 Bratislava
11. Marián Turanský, Prídavková 39,841 06 Bratislava
12. Ing. Miloš Bílik, Trstín 296, 919 05 Trstín
13. Ing. Michal Držík, Hviezdoslavova 143,90031 Stupava
14. Ing. Miroslav Vrábel, Nová Bystrica 855, 023 05 Nová Bystrica
15. Milan Iždinský, Dlhá 6,90028 Ivanka pri Dunaji
16. Ľubomír Krivosudský, Veterná 4, 93101 Šamorín
17. Ing. Martin Retzer, Jabloňová 16,96001 Zvolen
18. Mgr. Rudolflvičič, Alstrová 209,831 06 Bratislava
19. Matej Čičo, Hrúšťová 933, 90021 Svätý Jur
20. Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrova 115,90001 Modra
21. Správa CHKO Dunajské Luhy, Korzo Bélu Bartóka 789/3,92901
Dunajská Streda
22. Národné lesnícke centrum vo Zvolene, ÚLZI, Sokolská 2, 960 52 Zvolen
23. Národné lesnícke centrum vo Zvolene, ÚHUL, Sokolská 2,96052 Zvolen
24. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 591A, 824 84 Bratislava
25. Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 310, 082 13 Tulčík
26. Národná dial'ničná spoločnosť, Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
27. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie č.8, 969 55
Banská Štiavnica
28. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48,82646 Bratislava
29. Pozemkové spoločenstvo Vajnory, Nad Jazierkom 17, Bratislava-Vajnory 831 07
30. Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Na Riviére 7/a, 841 04 Bratislava
Doručí sa verejnou vyhláškou podľa § 67 ods. 2 zákona Č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení
neskorších predpisov apodľa § 26 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov so žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli po dobu
15 dní od doručenia tohto oznámenia. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Po ukončení vývesnej lehoty žiadame o vrátenie tohto oznámenia na tunajší úrad
s vyznačením doby vyvesenia a zvesenia:
l. Mestská
2. Mestská
3. Mestská
4. Mestská
5. Mestská
6. Mestská

časť
časť
časť
časť
časť
časť

Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava

P. Biskupice, MÚ, Trojičné námestie 11,82561 Bratislava
Ružinov, MÚ, Mierová 21,82705 Bratislava
Vrakuňa, MÚ, Šíravská 7, 821 07 Bratislava
Petržalka, MÚ, Kutlíkova 17,852 12 Bratislava
Čunovo, MÚ, Hraničiarska 144, 851 10 Bratislava
Rusovce, MÚ, vývojová ulica Č. 8, 851 10 Bratislava

7. Mestská časť Bratislava Jarovce, MÚ, Palmová l, 851 10 Bratislava
8. Mestská časť Bratislava Devín, MÚ, Kremeľská 39,841 10 Bratislava
9. Mestská časť Bratislava Nové Mesto, MÚ, Junácka 1,83291 Bratislava
10. Mestská časť Bratislava Rača, MÚ, Kubačova 21,831 06 Bratislava
11. Mestská časť Bratislava Vajnory, MÚ, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava
12. Mestská časť Bratislava Dúbravka, MÚ, Žatevná 2,84402 Bratislava
13. Mestská časť Bratislava - Z. Bystrica, MÚ, Námestie Rodiny 1,84357 Z. Bystrica
14. Mestská časť Bratislava Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8,84262 Bratislava
15. Mestská časť Bratislava D. N. Ves, Novoveská l7/A, 843 10 Bratislava
16. Mestská časť Bratislava Lamač, Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava
17. Mestský úrad Svätý Jur, Prostredná 29,90021 Svätý Jur
18. Obec Marianka, OÚ, Školská 32,90033 Marianka
19. Obec Ivanka pri Dunaji, OÚ, Ivanka pri Dunaji 12, 90028 Ivanka pri Dunaji
20. Obec Bernolákovo, OÚ, Hlavná 111,90027 Bernolákovo
21. Obec Chorvátsky Grob, OÚ, Námestie Josipa Andriča 17,90025 Chorvátsky Grob
22. Obec Farná, OÚ, 462, 935 66 Farná
23. Obec Dunajská Lužná, OÚ, Jánošíkovská 7,90042 Dunajská Lužná
24. Obec Kalinkovo, OÚ, Kalinkovo 211, 900 43 Kalinkovo
25. Obec Most pri Bratislava, OÚ, Bratislavská 96, 900 46 Most pri Bratislave
26. Obec Rovinka, OÚ, 900 41 Rovinka
27. Obec Zálesie, OÚ, Trojičné námestie 1,90028 Zálesie
28. Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, Trenčianska 55,821 09 Bratislava
29. Okresný úrad Pezinok, pozemkový a lesný odbor, M. R. Štefánika 10,902 Ol Pezinok
30. Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21,90301 Senec
31. Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor, Záhorácka 2942 / 60A, 90 l 26
Malacky
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OKRESNÝ

ÚRAD BRA TISLA VA

odbor opravných prostriedkov
referát pôdohospodárstva
Staromestská 6, 814 40 Bratislava

Číslo: OU-BA-OOP4-2015/053583
PROTOKOL
o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad
na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy
pre LC OSTATNÉ SUBJEKTY BRATISLA VA
na obdobie rokov 2016 - 2025
(ďalej len "protokol")
Úvod
Podľa § 41 ods. 9 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len
"zákon o lesoch")
o výsledkoch
prerokovania
správy o doterajšom
hospodárení
a o určení zásad
na vyhotovenie programu starostlivosti
o lesy pre lesný celok OSTATNÉ SUBJEKTY BRATISLAV A
na obdobie rokov 2016 - 2025 (ďalej len "správa") sa vyhotoví protokol, ktorý obsahuje pokyny
na vyhotovenie
programu starostlivosti
o lesy (ďalej len "PSL") a termín predloženia
návrhu PSL
orgánu štátnej správy lesného hospodárstva (ďalej len "OŠS LH").
Podľa § 41 ods. 18 zákona o lesoch, na vyhotovenie protokolu sa nevzťahuje zákon č. 71/1967
Zb. o správnom
konaní (správny
poriadok)
v znení neskorších
predpisov
(ďalej len "správny
poriadok"), na konanie o vyhotovení PSL sa vzťahuje správny poriadok.
Podľa § 41
o vyhotovení PSL.
Na pripomienky

ods.

10 zákona

a požiadavky

Podľa § 41 ods.
postupovať podľa pokynov

o lesoch

uplatnené

sa dňom

vyhotovenia

po vyhotovení

protokolu

protokolu

začína

konanie

sa neprihliada.

11 zákona o lesoch, vyhotovovatel'
je pri vyhotovení
na vyhotovenie PSL obsiahnutých v protokole.

PSL

povinný

Podľa § 41 ods. 5 zákona o lesoch, ak vlastník, správca alebo obhospodarovatel'
lesa (ďalej len
"obhospodarovatel"')
neoznámi príslušnému OŠS LH, že zabezpečí sám výber vyhotovovateľa
PSL,
urobí tak
verejný
obstarávatel',
ktorým je Ministerstvo
pôdohospodárstva
a rozvoja
vidieka
Slovenskej
republiky,
Dobrovičova
12, 812 66 Bratislava (ďalej len "ministerstvo")
alebo ním
poverená právnická osoba, ktorej je
zriaďovateľom.
S úspešným uchádzačom
uzatvorí zmluvu
o vyhotovení
PSL najneskôr do 31. decembra
roka, ktorý predchádza
roku, v ktorom sa skončí
platnosť PSL. Tieto skutočnosti oznámi vlastníkovi alebo správcovi a obhospodarovateľovi.
Ministerstvo,
sekcia lesného hospodárstva
a spracovania dreva, odbor štátnej správy lesného
hospodárstva
a pol'ovníctva
oznámila
Okresnému úradu Bratislava, odboru opravných prostriedkov,
referátu pôdohospodárstva,
Staromestská
6, 814 40 Bratislava (ďalej len "OÚ BA") Iistom číslo:
1924/2015-720
zo 06.05.2015, že na základe výsledku vyhodnotenia
ponúk uchádzačov o vyhotovenie
PSL so začiatkom
vyhotovenia
v roku 2015 bol pre lesný celok (ďalej len "LC") OSTATNÉ
SUBJEKTY
BRATISLAVA
vybratý Národným
lesníckym centrom, T. G. Masaryka 22, 960 92
Zvolen (ďalej len "NLC") vyhotovovateľ
LH Projekt - SK, s.r.o., 8. Mája č. 4387/15, 921 O I Piešťany
(ďalej len "vyhotovovatel''').
Zodpovedný
pracovník vyhotovovatel'a:
Ing. Ivan Greguš, Č. tel.: 0905
299779, e-mail: gregus(Ct;lhprojekt.sk.
Vyhotovovateľ
predložil
BA o odovzdaní správy.

OÚ BA 03.06.2015

odovzdávací

protokol

Č.

12/15 OUBA-LC

OL

§ 41 ods. 8 zákona o lesoch, OÚ BA formou verejnej vyhlášky číslo: OU-BA-OOP42015/053583
z 08.06.2015
oznámil dotknutým
orgánom
štátnej správy, právnickým
osobám
a fyzickým osobám, ktorých práva môžu byť vyhotovením
PSL dotknuté, že do správy môžu
nahliadnuť a zároveií ich vyzval na predloženie pripomienok k správe a požiadaviek na vypracovanie
pokynov na vyhotovenie PSL v lehote do 15 dní od doručenia oznámenia. OÚ BA pritom všetkých
upozornil, že na pripomienky
a požiadavky, ktoré nebudú predložené v určenej lehote, nebude
prihliadať.
V oznámení
uviedol
dátum prerokovania
správy a predložených
pripomienok
a požiadaviek. K oznámeniu OÚ BA priložil aj samotnú správu. Správa bola uložená na OÚ BA
a zverejnená najeho elektronickej úradnej tabuli.
Podľa

Prerokovanie

Č.

Prerokovania
1 tohto protokolu.

správy sa uskutočnilo
správy sa zúčastnili

13.07.2015 v čase od 13.00 hod. do 15.00 hod. na OÚ BA.
osoby podľa prezenčnej

listiny, ktorá tvorí prílohu

Kapitola l.
Pripomienky a požiadavky predložené k správe pred jej prerokovaním
K správe pred jej prerokovaním

predložili OÚ BA pripomienky

a požiadavky

tieto subjekty:

l. Regionálne centrum ochrany prírody v Bratislave, Jeséniová 17D, 831 O I Bratislava,
2. Slovenská elektrizačná
prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 82484 Bratislava,
3. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48,82646
Bratislava,
4. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa CHKO Dunajské luhy, Korzo Bélu Bartóka
789/3,929 O I Dunajská Streda.
Pripomienky

a požiadavky

vyššie uvedených

subjektov tvoria prílohu

Pripomienky

a požiadavky

boli odstúpené vyhotovovateľovi.

Vyhotovovatel' zohľadní pri vyhotovení PSL pre LC OSTATNÉ
v maximálnej možnej miere predložené pripomienky a požiadavky.

Č.

2 tohto protokolu.

SUBJEKTY

BRATISLAV A

Kapitola II.
Prerokovanie správy
Vyhotovovateľ
oboznámil prítomných na prerokovaní správy s jej obsahom. K správe neboli
počas jej prerokovania vznesené zo strany prítomných zásadné pripomienky. Ostatné pripomienky
vznesené počas prerokovania správy sú zapracované v protokole.

Kapitola III.
Ďalšie podklady k protokolu
V rozhodnutí číslo: OU-BA-OOP4-20 14/091130, OU-BA-OOP4-20 15/006724 z 12.02.2015,
ktorým OÚ BA vyhlásil lesy osobitného určenia ako prímestské lesy s významnou rekreačnou
funkciou, OÚ BA uviedol, že súčasťou pokynov na vyhotovenie
PSL bude aj požiadavka
na vyhotovovateľa
zohl'adniť a upraviť jednotlivé modely hospodárenia zónam podľa § 10 ods. 2
vyhlášky Č. 45312006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa (ďalej len "vyhláška").
Zóny vyhotovovateľ
zohľadní v pláne hospodárskych
opatrení a v opise porastov.
Lesné porasty
vo vlastníctve
pána Františka Bodicsa (navrhovateľa
na vyhlásenie lesov osobitného určenia),
2

Na hrádzi 189/61, 851 10 Bratislava nachádzajúce
sa v jednotkách
priestorového
dielcoch 475_2, 475_3 sú súčasťou naj navštevovanej šej časti lesov obyvateľmi
v LC OSTATNÉ SUBJEKTY
BRATISLAVA.

rozdelenia lesa mesta Bratislavy

V rozhodnutí
číslo: OU-BA-OOP4-20
14/099233, OU-BA-OOP4-20
15/0 I 0411 z 12.02.2015,
ktorým OÚ BA vyhlásil
lesy osobitného
určenia ako prímestské
lesy s významnou
rekreačnou
funkciou,
OÚ BA uviedol,
že súčasťou
pokynov
na vyhotovenie
PSL bude aj požiadavka
na vyhotovovateľa
zohľadniť a upraviť jednotlivé
modely hospodárenia
zónam podľa § 10 ods. 2
vyhlášky Č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa (ďalej len "vyhláška").
Zóny vyhotovovateľ
zohl'adní v pláne hospodárskych
opatrení a v opise porastov. Lesné porasty
vo vlastníctve pána Rastislava Súkaného, Hraničiarska
120/68, 851 10 Bratislava, pána Jána Maásza,
Na hrádzi 182/47, 851 10 Bratislava,
pána Ing. Františka
Brosa, Hraničiarska
118/72, 851 10
Bratislava, pána Ing. Eduarda Maasa, Na hrádza 182/47, 851 10 Bratislava, pani Alžbety Maászovej,
Na hrádzi 182, 851 10 Bratislava, pána Roberta Puhovicha, Dlhá 18, 851 10 Bratislava a pani Oľgy
Kapsdorferovej,
Záhurnenská
292/76,
851 10 Bratislava
(navrhovateľov
na vyhlásenie
lesov
osobitného určenia) nachádzajúce
sa v jednotke priestorového
rozdelenia lesa - dielci 474 sú súčasťou
naj navštevovanej šej časti
lesov obyvateľmi
mesta
Bratislavy
v LC OSTATNÉ
SUBJEKTY
BRATISLAVA.

Kapitola IV .
Pokyny na vyhotovenie PSL pre LC OSTATNÉ SUBJEKTY BRATISLAVA
Po prerokovaní
správy, ako aj pripomienok
právnických a fyzických osôb, boli pre vyhotovenie

a požiadaviek dotknutých orgánov
PSL prijaté nasledovné pokyny:

štátnej správy,

1. Základné rozhodnutia
a ciele hospodárenia
pre LC OSTATNÉ
SUBJEKTY
BRATISLA V A
vymedzuje .Elaborát komplexného
zisťovania stavu lesa (d'alej len "KZSL") pre LC OSTATNÉ
SUBJEKTY
BRATISLAVA
pre konanie o vyhotovení
PSL na obdobie rokov 2016 - 2025, ktorý
vypracoval NLC. Súčasťou podkladov
pre základné rozhodnutia
a ciele hospodárenia
bol: prehľad
identifikátorov
pre tvorbu modelov,
prehl'ad jednotiek
priestorového
rozdelenia
lesov (ďalej len
"JPRL") navrhovaných
na vyhlásenie
za lesy ochranné, prehľad JPRL navrhovaných
na vyhlásenie
za lesy osobitného
určenia, zastúpenie
lesných typov a ich zaradenie do nadstavbových
jednotiek.
ekologická
mriežka, modely hospodárenia,
prehľad zastúpenia
vyšších pôdnych jednotiek,
pásma
ohrozenia
imisiami,
zastúpenie
skupín lesných typovaich
zaradenie do hospodárskych
súborov
lesných typov (ďalej len "HSL T") a združenia hospodárskych
súborov lesných typov (ďalej len
,,ZHSL T"), atď.
2. NLC pre územie LC OSTATNÉ SUBJEKTY BRATISLAVA
upraví modely hospodárenia
v lesnej
oblasti Malé Karpaty tak, že v hospodárskych
lesoch, v prevádzkových
súboroch 31062, 31 162,
41062,41162,31097,31197,41097,41197
zníži rubnú dobu na 110 rokov.
3. Navrhovatelia
lesov vyhlásených
rozhodnutím číslo: OU-BA-OOP4-20
14/091130, OU-BA-OOP42015/006724 z 12.02.2015 a OU-BA-OOP4-20
14/099233, OU-BA-OOP4-20
15/0 10411 z 12.02.2015
za lesy osobitného určenia - prímestské s významnou rekreačnou funkciou podľa § 14 ods. 2 písm. c)
zákona o lesoch (ďalej len "navrhovatelia")
predložia
NLC do 15.08.2015
rámcové
návrhy
osobitného režimu hospodárenia
(ďalej len "modely") pre lesy osobitného určenia, ktoré boli súčasťou
návrhu na vyhlásenie
lesov osobitného
určenia. Lesy nachádzajúce
sa v JPRL, ktoré sú uvedené
v predmetných
rozhodnutiach,
sú súčasťou
naj navštevovanej šej časti lesov obyvateľmi
mesta
Bratislavy
(l. zóna rekreácie
podl'a § 10 ods. 2 vyhlášky)
v LC OSTATNÉ
SUBJEKTY
BRATISLAVA.
NLC následne odovzdá vyhotovovatel'ovi
do 21.08.2015 upravenú databázu modelov
(vrátane
identifikátora
"Zóna
rekreácie")
pre LC OSTATNÉ
SUBJEKTY
BRATISLAVA
v požadovanej štruktúre (RP.DBF).

3

",

4. Podkladom pre návrh PSL, ktorý bude predložený do 15.12.2015 na OÚ BA, budú aj údaje
Katastra nehnuteľností
Slovenskej republiky (ďalej len "KN") so stavom, ako budú poskytnuté
vyhotovovateľovi
PSL z NLC.
5. Pred schválením PSL vyhotovovateľ podľa § 35 ods. 6 písm. a) vyhlášky zapracuje do návrhu PSL
(predloženému OÚ BA do 15.12.2015) zmeny vyplývajúce zo zmien údajov KN a evidencie lesných
pozemkov so stavom k 01.01.2016.
6. Zmeny vyplývajúce z hospodárenia za obdobie od skončenia terénnych prác do konca posledného
roka platnosti
PSL v zmysle § 35 ods. 6 písm. b) vyhlášky
predloží obhospodarovateľ
prostredníctvom
hospodára podľa § 47 ods. I zákona o lesoch (ďalej len "hospodár") do 15.0 1.2016.
7. Dôvody
zmeny
v celkovej
výmere
lesných
pozemkov
v LC OSTATNÉ
SUBJEKTY
BRATISLAVA
oproti rozhodnutiu
o určení LC OSTATNÉ
SUBJEKTY
BRATISLAVA
budú
uvedené v rozhodnutí OÚ BA o schválení PSL na základe oznámenia vyhotovovateľa. Vyhotovovateľ
v oznámení
predloží OÚ BA zdôvodnenie
zmeny celkovej výmery lesných pozemkov v LC
OSTATNÉ SUBJEKTY BRATISLAVA a prehľadové tabuľky PT-6, PT - 10.
8. V lesníckych mapách budú zobrazené všetky chaty a rekreačné objekty s vysporiadanýrn
druhom
pozemku (zastavaná plocha), ktoré sa nachádzajú v obvode JPRL, alebo iného lesného pozemku (bez
lesných porastov).
9. LESY SR odovzdajú vyhotovovateľovi
na jeho žiadosť v priebehu vyhotovenia
PSL zoznam
odovzdaných
lesných pozemkov na LUC LESY SR BRATISLA V A, LUC Podunajské Biskupice,
LUC Ostatné subjekty, z ktorých vznikol nový LC OSTATNÉ SUBJEKTY BRATISLAVA a kópie
náj omných zrnl úv, ktoré uzatvori li s jednotl ivým i vlastn íkm i lesa za obdobie v súčasnosti platného
PSL pre LUC LESY SR BRATISLAV A, LUC Podunajské Biskupice, LUC Ostatné subjekty.
Pódľa § I zákona č. 162/1995 Z. z.
k nehnuteľnostiam
(katastrálny zákon)
aj údaje o právach k nehnuteľnostiam
práva trvajú alebo majú trvať najmenej

o katastri nehnutel'ností a o zápise vlastníckych a iných práv
v znení neskorších predpisov, súčasťou katastra sú okrem iného
a to aj o nájomných právach k pozemkom, avšak ak nájomné
päť rokov.

10. V prípadoch, keď bude v priebehu roku 2015 vydaná časť die\ca do obhospodarovania
inému
subjektu uzavretím "Dohody o odovzdaní pozemkov do obhospodarovania"
pod ľa zákona č. 22911991
Zb. o úprave vlastníctva k pôde a inému poľnohospodárskemu
majetku v znení neskorších predpisov,
budú vytvorené nové JPRL podľa hranice obhospodarovania.
Toto bude vykonané len vtedy, ak budú
vyhotovovateľovi
dodané príslušné grafické a písomné podklady a hranica obhospodarovania
bude
v teréne zreteľne vyznačená.
ll. V dielcoch s dvomi a viacerými obhospodarovateľmi,
obhospodarovatelia
zreteľne vyznačia
hranice obhospodarovania
lesa do 15.08.2015. V tomto prípade je možné vytvárať nové JPRL, ak to
bude možné z hľadiska racionálneho
výkonu prác hospodárskej
úpravy lesov a racionálneho
obhospodarovania
lesa (§ 39 ods. 6 zákona o lesoch).
12. Rozdelenie

lesa podľa hranice obhospodarovania

bude vyhotovovateľ

rešpektovať

len v prípadoch

a) ak je hranica obhospodarovania
v teréne vyznačená a geometricky zameraná,
b) ak susední obhospodarovatelia
predložili príslušnému okresnému úradu, pozemkovému a lesnému
odboru dohodu podľa § 11 ods. 4 vyhlášky Ministerstva
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii.
V prípade, že nedôjde medzi obhospodarovateľmi
k dohode o zaradení porastu s dvomi, resp.
viacerými obhospodarovateľmi
do lesného celku, bude tento zaradený do lesného celku podľa
prevládajúceho obhospodarovateľa,
resp. obhospodarovateľov.
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"Čierne plochy" v chatových osadách, prípadne v obdobných skupinách rekreačných objektov budú
zariadené ako JPRL s viacerými obhospodarovateľmi, t.j. skupina chát na lesnom pozemku bude
označená jedným číslom.
13. Návrhy na vytvorenie nových JPRL na základe obhospodarovania je potrebné dodať
vyhotovovateľovi a príslušnému okresnému úradu, pozemkovému a lesnému odboru do 15.08.2015.
14. Zoznam dielcov s dvomi a viac obhospodarovateľmi
prác a bude uvedený v prílohách všeobecnej časti PSL.

bude vyhotovený po vykonaní vonkajších

15. Nezrovnalosti v podkladoch KN (napr. nesúlad grafických a číselných podkladov KN) bude riešiť
vyhotovovatel' prostredníctvom NLC.
16. Obhospodarovateľ, správca, resp. vlastník bezodkladne nahlási každú zmenu v obhospodarovaní,
vlastníckych vzťahoch, zmenu hospodára, ako i zmeny v stave KN vyhotovovateľovi.
17. Údržbu hranice dielca zabezpečuje
s vyhotovovateľom.

obhospodarovateľ,

pri nejednoznačnej

hranici v spolupráci

Podľa § 39 ods. 7 zákona o lesoch, hranica dielca sa v teréne vyznačuje farebným označením podľa
kategórie lesa. Podľa § 39 ods. 7 písm. a) zákona o lesoch, ak dôjde k zmene hranice dielca alebo
kategórie lesa, označenie hranice dielca zabezpečí pri vyhotovení PSL vyhotovovateľ.
Podľa § 27 ods. 7 vyhlášky, hranica dielca sa v teréne vyznačuje v hospodárskych lesoch, v lesoch
osobitného určenia bielou farbou a v ochranných lesoch červenou farbou. Označenie sa vykonáva
na krneňoch stromu z oboch strán vo výške 130 cm nad zemou pásom so šírkou 5 cm a dížkou 20 cm
priebežne hranicou dielca tak, aby táto hranica bola v teréne zreteľná.
18. Podľa § 35 ods. 5 vyhlášky, návrh plánu hospodárskych opatrení prerokuje vyhotovovateľ
s obhospodarovateľom pred predložením návrhu PSL OÚ BA. Na prerokovanie si obhospodarovateľ
môže zabezpečiť súčinnosť hospodára.
19. Preznačenie existujúcich hraníc dielcov v zmysle § 27 ods. 7 vyhlášky, ako aj údržbu hraničných
a hospodárskych kopcov zabezpečí obhospodarovateľ v spolupráci s hospodárom po schválení PSL,
najneskôr do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení PSL.
20. Príslušné okresné úrady, pozemkové a lesné odbory poskytnú vyhotovovateľovi
informácie
o prípadných rozhodnutiach týkajúcich sa lesných pozemkov priebežne počas vyhotovenia PSL.
21. Hospodárske opatrenia pre obdobie od skončenia platnosti PSL do schválenia návrhu PSL
dohodne obhospodarovatel' prostredníctvom hospodára s vyhotovovateľom. Hospodár
predloží
vyhotovovateľovi zoznam dielcov s návrhom hospodárskych opatrení (vrátane stu pila územnej
ochrany) s dostatočným predstihom tak, aby vyhotovovateľ mohol splniť nižšie uvedený termín,
prípadne iný skorší termín po dohode s hospodárom. Súčasťou návrhu bude informácia o vlastníkovi
lesa - pokia\' je vlastník lesa známy a obhospodarovatel' s ním má nájomný vzťah. Vyhotovovateľ
tieto informácie spracuje a predloží do 30.11.2015 OÚ BA.
22. Nové dielce, číslovanie a zmeny v hraniciach budú uskutočnené len v prípade zmeny kategórie
lesa, postupu obnovy v dielci, prírastku z KN, vlastníckych vzťahov, obhospodarovania a zohľadnenia
požiadaviek lesa.
23.
Obhospodarovateľ
predloží
prostredníctvom
hospodára
vyhotovovateľovi
v termíne
do 15.10.20 IS prehľad funkčných plôch (lesné sklady, pozemky so špecifickým zameraním a iné)
spolu s návrhom na ich využitie v období platnosti PSL.
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24. U obhospodarovatel'ov

s výmerou lesných pozemkov nad 50 ha vyhotovovateľ
osobitne prerokuje
s príslušným
obhospodarovatel'om
prostredníctvom
jeho hospodára
bilanciu holín, úlohy prvého
zalesnenia,
rozsah opakovaného
zalesnenia
a novovzniknutých
etáží v termíne do 31.01.2016.
Z prerokovania
bude
vyhotovený
záznam,
tento
bude
uložený
u vyhotovovateľa.
U obhospodarovateľov
s výmerou do 50 ha bude s ohľadom na nižší počet porastov bilancia holín,
rozsah zalesňovania a etáží súčasťou prerokovania návrhu PSL.

25. Protokol bude doručený príslušným
zákona o lesoch, hospodár
s obsahom
správcova obhospodarovateľov.
26. Zisťovanie

porastových

hospodárom.
V súlade s ustanovením
§ 48 ods. 2 písm. a)
protokolu
neodkladne
oboznámi
príslušných
vlastníkov,

zásob sa vykoná podl'a § 33 vyhlášky.

27. Podľa § 33 ods. 4 vyhlášky, ak sa nedosiahne presnosť a spol'ahlivosť zisťovania zásob v lesnom
poraste podľa § 33 ods. 3 vyhlášky,
možno v nepriechodných
porastoch (hustý podrast krovín
a drevín, voda a pod.) použiť iný spôsob zisťovania
zásob rubných porastov (rastové tabuľky
nediferencované
na zásobové úrovne, odvoden ie od predchádzajúcich
ťažbových výsledkov).
V lesných porastoch, kde pri vyhotovovaní
PSL s platnosťou od O l. 01. 2005 bola zisťovaná
celoplošným priemerkovaním,
je možné použiť metódu aktualizácie zásob.

zásoba

Pri hrúbkovo homogénnych
zvyškoch porastov je možné použiť vzorníkovú metódu stredného kmeňa.
V rubných porastoch s porastotvorným
zastúpením drevín Dub cerový, Hrab obyčajný, Jelša lepkavá,
Breza bradavičnatá, Javor poľný v kategórii hospodárskych
lesov tvaru vysokého, v ktorých sa nebude
plánovať dokončenie obnovy, prípadne v netvárnych porastoch porastového typu nepravých krneňovin
je možné zisťovať zásobu rubných porastov pomocou
rastových tabuliek nediferencovaných
na
zásobové úrovne.
Najmä v porastoch,
kde bude plánovaná
obnov ná ťažba v prvom roku platnosti PSL moze byť
na zisťovanie zásob použitá metóda kombinácie priemerkovania
na obnovných prvkoch a výberového
merania na ostatnej ploche.
Ak bude plánovaná obnov ná ťažba v objeme do 20 % zásoby v porastoch pred dosiahnutím
veku
začatia obnovy, môže v týchto prípadoch vyhotovovatel'
zisťovať zásobu pomocou rastových tabuliek
nediferencovaných
na zásobové úrovne.
Vyhotovovateľ
uvedie vo všeobecnej
zisťovania zásob.

časti PSL zoznam

dielcov

s odlišným

(od vyhlášky)

spôsobom

28. Vyhotovovateľ
môže v odôvodnených
jednotlivých
prípadoch pri vyhotovovaní
PSL znížiť rubnú
dobu (v porastoch
presvetlených
s vitálnym
a dostatočným
prirodzeným
zmladením),
plánovať
obnovnú ťažbu v častiach predrubných
porastov,
kde tieto časti dosiahli rubnú zrelosť a nie je
racionálne
ich zaraďovať ako samostatné
JPRL, upraviť obnovné drevinové zloženie v porastoch
s prirodzeným
zmladením ako aj v porastoch, kde s ohľadom na vývoj, stav a výmeru porastu nie je
racionálne
a ekonomické
dodržať obnovné drevinové zloženie uvedené v modeloch hospodárenia,
neplánovať po dohode s obhospodarovateľom obnovnú ťažbu v rubných porastoch.
29. Požiadavky
kontroly lesného reprodukčného
materiálu, NLC k zdrojom lesného reprodukčného
materiálu sú zakomponované
do správy o doterajšom hospodárení a zostávajú v platnosti.
30. Lesy osobitného
určenia
rozhodnutiami
OÚ BA:

boli

pre

LC

OSTATNÉ

6

SUBJEKTY

BRATISLAVA

vyhlásené

a) OU-BA-OOP4-20
14/091130,
OU-BA-OOP4-20
15/006724
z 12.02.20 IS a OU-BA-OOP42014/099233,
OU-BA-OOP4-20
15/0 I 0411 z 12.02.20 IS - LOU prímestské s významnou rekreačnou
funkciou (rozhodnutie
nadobudlo právoplatnosť
30.04.20 IS a 30.03.20 IS),
b) OU-BA-OOP4-20
14/1 00549, OU-BA-OOP4-20
15/0 I 0990 zo 17.03 .20 IS - LOU v chránených
územiach
a na lesných pozemkoch
s výskytom
biotopov európskeho
významu alebo chránených
druhov (rozhodnutie
nadobudlo právoplatnosť
27.04.20 IS).

31. V záujmovom

území sa nachádza

tent vodárenský

zdroj (d'alej len "VZ"):

VZ Rusovce - Ostrovné

lúčky - Mokrad'.

32. Ministerstvo

vypracovalo
štandard
po d CIS
"' Iom: 22672/2012 z 08082012

rozdel'ovníka

úrad
v sídle

PSL

Obhospodarovateľ

Okresný
Súčasti PSL

súčastí

vyhotovených

od

roku

2013

lesa
Správca IS LH

Okresný
úrad PLO

kraja

a TŠMD

v LC s viacerými

v LC s jedným

obhospodarovateľorn

s obsahom

LH

obhospodarovateľ
mi

Všeobecná časf PSL
la)

-

lb)

-

lc)

la)

-

lb)

Ib)d)

Ic)c)

la)

-

lb)

I b)l)

l c)e)

-

-

-

Ib)g)

-

mapa

la)

-

I b)h)

1 b)h)i)

Ij)

Porastová mapa

la)

Ik)

Ib)h)

I b)h)i)

Ij)

Iné súčasti

I a)

-

-

-

1 c)e)j)

(vrátane preh ľadových
tabuliek)

Plochová tabuľka

Opis dielcov

a plán

hospodárskych

opatrení

Výpis z modelov
hospodárenia

Obrysová

a)
b)
c)
d)

Tlačená a elektronická forma (vo formáte PDF).
Tlačená forma. ak obhospodarovateľ
lesa nedohodne s vyhotovovateľorn
Elektronicka forma (vo formáte PDF).
Za územie konkrétneho obhospodarovateľa

inak.

c) Elektronická forma vo formáte umožňujúcom
prevzatie údajov do IS LH.
l) Za územie konkrétneho obhospodarovateľa
lesa spolu so surnárnyrni údajmi
g) Za územie konkrétneho
obhospodarovateľa,
neposkytuje
sa. ak sa na základe dohody s vyhotovovateľorn
poskytne
všeobecná časf PSL v celom rozsahu
h) Do termínu odovzdania definitívnej
tlačenej mapy túto nahrádza provizórna mapa vyhotovená vyhotovovateľom
i) výrezy mapy z územia konkrétneho
obhospodarovateľa
lesa s priliehajúcirni lesnými pozemkami a príslušnou krajinou
infraštruktúrou.
j) Elektronická
forma vo formáte umožňujúcom
v súlade so štandardom LDM s obsahom LH
k) Tlačená forma

prevzatie

údajov

TŠMD

vrátane predloženia

lesníckej

digitálnej

mapy

l) Ide o súčasti PSL neuvedené v 9 40 ods. 2 zákona o lesoch. ktoré sú súčasťou PSI, ako komplexného diela. ktoré je ako
celok schvaľované príslušným okresným úradom v sídle kraja. Okrem tabuliek uvedených subjektov sa odovzdávajú aj tOI11U.
na koho žiadosť a náklady
a vyhotovovateľorn.

33. Náležitosti
vydanom

boli vyhotovené

(~ 40 ods. 6 zákona o lesoch) v počte kusov podľa dohody

medzí touto osobou

.Rozdeľovnika

súčastí PSL",
požiadavky

PSL budú obhospodarovatel'ovi
ministerstvom
08.08.2012
pod

poskytnuté
podľa
číslom:
22672/2012.
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Nadštandardné

obhospodarovateľov
financovanie

lesa budú uplatnené
znáša obhospodarovateľ.

34. Podľa § 48 ods. 2 písm.
a spolupracovať
pri vyhotovovaní

u vyhotovovateľa

a) zákona o lesoch,
a schvaľovaní PSL.

osobitnou

hospodár

je

zmluvou,

pričom náklady na ich

povinný

pripravovať

podklady

35. V porastoch, ktoré sa nachádzajú
v inundačnom území, resp. ochrannom pásme korýt vodných
tokov, ramien a hrádzí vyhotovovateľ
zohľadní požiadavky
správcu vodného toku tak, aby neboli
porušené ustanovenia
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov.
36. V porastoch, kde sa nachádzajú ochranné pásma VZ vyhotovovateľ
vyplývajú z platných rozhodnutí o vyhlásení ochranných pasiem VZ.

zohľadní

požiadavky,

ktoré

37. Vyhotovovateľ
zohľadní v maximálnej
možnej miere všeobecné
požiadavky
ochrany prírody
vyplývajúce zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Kapitola V.
Určenie termínu predloženia PSL
OÚ BA v súlade s § 41 ods. 9 zákona o lesoch určuje pre vyhotovovateľa
PSL termín
predloženia návrhu PSL pre LC OSTATNÉ SUBJEKTY BRATISLAV A na 15. december 2015.

Záver
Tento

protokol

bol

vypracovaný

po

prerokovaní

správy

apo

zohľadnení

požiadaviek

zúčastnených.

Splnenie pokynov tohto protokolu, vrátane úloh a zásad uvedených v správe, ako aj elaborátu
KZSL je vo vlastnom
záujme vyhotovovateľa,
vlastníka
lesov v LC OSTATNÉ
SUBJEKTY
BRATISLA V A, správcu, obhospodarovateľa
lesov a hospodára.

V Bratislave, 30.07.20 IS
Zapísal: Ing. Alexander
Čarný
Prílohy: podľa textu
Schválil: Ing. arch. Iveta Raková,

vedúca odboru opravných
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prostriedkov
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