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OKRESNY URAD BRATIS lf~::~~' .
odbor opravných prostriedkov

referát pôdohospodárstva
Staromestská 6,81440 Bratislava

Číslo: OU-BA-OOP4-2014/099233
OU-BA-OOP4-20151010411

Bratislava 12.02.2015

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva,
Staromestská 6, 814 40 Bratislava ako príslušný miestny orgán štátnej správy lesného
hospodárstva podľa zákona Č. 18012013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 56 ods. 1 písm. b)
a § 59 písm. c) zákona Č. 32612005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, konajúci na
základe návrhu vlastníkov lesov: pán Rastislav Súkaný, Hraničiarska 120/68, 851 10
Bratislava, pán Ján Maász, Na hrádzi 182/47, 851 10 Bratislava, pán Ing. František Bros,
Hraničiarska 118/72, 851 10 Bratislava, pán Ing. Eduard Maas, Na hrádzi 182/47, 851 10
Bratislava, pani Alžbeta Maászová, Na hrádzi 182, 851 10 Bratislava, pán Ladislav Brosz
a pani Dáša Brozsová, Hraničiarska 118/72, 851 10 Bratislava, pán Robert Puhovich, Dlhá 18,
851 10 Bratislava a pani Oľga Kapsdorferová, Záhumenná 292/76,851 10 Bratislava, ktorých
v správnom konaní na základe písomného plnomocenstva zastupoval pán Ing. Martin
Knurovský, Doľany 81, 900 88 Doľany, odborný lesný hospodár evidovaný na Okresnom
úrade Bratislava, odbor opravných prostriedkov Staromestská 6, 814 40 Bratislava pod
evidenčným číslom: 164/2005-BA, v súlade s § 46 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov

vyhlasuje lesy osobitného určenia
ako prímestské lesy s významnou zdravotnou, kultúrnou a rekreačnou funkciou

podľa § 14 ods. 2 písm. c) zákona Č. 32612005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov,
ktoré sa v súčasnosti nachádzajú na lesných pozemkoch v lesnom užívateľskom celku
Podunajské Biskupice, lesný hospodársky celok Rusovce, ktorý bol určený rozhodnutím
Krajského lesného úradu v Bratislave, Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava číslo: 69/2005
z 21.02.2005. Pre tieto lesy je do 31.12.2015 platný program starostlivosti o lesy na obdobie
rokov 2006 - 2015. Tento program starostlivosti o lesy bol schválený Krajským lesným
úradom v Bratislave, Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava na základe rozhodnutia číslo:
213/2006 zo 14.06.2006. Lesy osobitného určenia - lesné porasty vyhlásené týmto
rozhodnutím ako prímestské lesy s významnou zdravotnou, kultúrnou a rekreačnou funkciou
sa nachádzajú v katastrálnom území Čunovo vedené na liste vlastníctva Č. 1558 (Rastislav
Súkaný, Hraničiarska 120/68, 851 10 Bratislava), parcela registra "C" KN Č. 1382 s výmerou
0,9945 ha, na liste vlastníctva Č. 1568 (Ján Maász, Na hrádzi 182/47, 851 10 Bratislava),
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parcela registra "C" KN č. 1383 s výmerou 1,1509 ha, na liste vlastníctva č. 1772
(Ing. František Bros, Hraničiarska 118/72, 851 10 Bratislava, Ing. Eduard Maas, Na hrádzi
182/47, 851 10 Bratislava), parcela registra "C" KN č. 1384 s výmerou 0,2044 ha, na liste
vlastníctva č. 1778 (Alžbeta Maászová, Na hrádzi 182, 851 10 Bratislava, Ladislav Brosz
a Dáša Brozsová, Hraničiarska 118/72, 851 10 Bratislava), parcela registra "C" KN č. 1385
s výmerou 0,2555 ha, na liste vlastníctva č. 1659 (Robert Puhovich, Dlhá 18, 851 10
Bratislava), parcela registra "C" KN č. 1386 s výmerou 0,2281 ha, na liste vlastníctva č. 1657
(Oľga Kapsdorferová, Záhumenná 292/76, 851 10 Bratislava), parcela registra "C" KN
č. 1387 s výmerou 0,1064 ha. Celková výmera lesov osobitného určenia ako prímestských
lesov s významnou zdravotnou, kultúrnou a rekreačno u funkciou vyhlásených týmto
rozhodnutím je 2,9398 ha.

Lesné porasty vo vlastníctve vlastníkov lesov uvedených v tomto rozhodnutí boli
doteraz zariadené ako časti lesného porastu v jednotke priestorového rozdelenia lesa - dielci
č. 474 a elektrovodu č. E56.

Lesy vyhlásené týmto rozhodnutím za lesy osobitného určenia ako prímestské lesy
s významnou zdravotnou, kultúrnou a rekreačnou funkciou budú v období rokov 2016 - 2025
súčasťou lesného celku OSTATNÉ SUBJEKTY BRATISLAVA, ktorý určil Okresný úrad
Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Staromestská 6, 814 40
Bratislava rozhodnutím číslo: OU-BA-OOP4-2014/048344 z 10.07.2014 ako jednotku
priestorového rozdelenia lesa, pre ktorú sa vypracuje program starostlivosti o lesy pre obdobie
rokov 2016 - 2025.

Odôvodnenie

Podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon o lesoch"), vlastníci lesov uvedení vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia (ďalej len "žiadatelia") a zastúpení pánom Ing. Martinom Knurovským,
odborným lesným hospodárom, predložili 16.12.2014 listom z 15.12.2014 Okresnému úradu
Bratislava, odboru opravných prostriedkov, referátu pôdohospodárstva, Staromestská 6, 814
40 Bratislava (ďalej len "Okresný úrad Bratislava") podľa § 16 ods. 4 zákona o lesoch návrh
na vyhlásenie lesov osobitného určenia (ďalej len "žiadost"').

Žiadosť bola v zmysle § 17 ods. 4 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa (ďalej len
"vyhláška č. 453/2006 Z. z.") predložená v stanovenom termíne do 31. decembra roka (rok
2014), ktorý predchádza roku, v ktorom sa skončí platnosť doteraz platného programu
starostlivosti o lesy (ďalej len "PSL"). Doteraz využívaný PSL, ktorý schválil Krajský lesný
úrad v Bratislave, Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava rozhodnutím číslo: 213/2006
zo 14.06.2006 platí do 31.12.2015.

Podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona o lesoch sa žiadateľ rozumie vlastník lesov.
Predmetom žiadosti sú lesy podľa § 2 písm. a) ab) zákona o lesoch. Podľa § 9 písm. g)
zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) (ďalej len "katastrálny zákon") a podľa Prílohy č. 1 a 2
vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z.,
ktorou sa vykonáva katastrálny zákon, sú predmetom žiadosti lesné porasty, ktoré sa
označujú v súbore popisných informácií katastrálneho operátu kódom ,,10" - druh pozemku
a kódom 38 - spôsob využívania pozemku.
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V prílohe žiadosti sa nachádzala kópia zmluvy č. 1/2014/0LH uzatvorenej podľa
§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi LESY Slovenskej republiky, štátny podnik,
odštepný závod Smolenice, Trnavská cesta 12, 919 04 Smolenice a žiadateľmi (ďalej len
"zmluva"), ktorá obsahovala indentifikačné údaje žiadateľov podľa § 16 ods. 4 písm. a)
zákona o lesoch, na ktorých návrh sa lesy osobitného určenia podľa tohto rozhodnutia
vyhlasujú. Uvedenú zmluvu uzatvorili zmluvné strany za účelom poskytnutia odborných
služieb - výkon funkcie odborného lesného hospodára na lesných pozemkoch žiadateľov.
Zmluvné strany sa dohodli, že odbornú správu bude vykonávať zamestnanec LESY
Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Smolenice, Trnavská cesta 12, 919 04
Smolenice pán Ing. Martin Knurovský. Samotná žiadosť ako aj priložená zmluva obsahovali
aj identifikáciu parciel a jednotiek priestorového rozdelenia lesa - dielcov ako aj čísla listov
vlastníctva.

Podľa § 16 ods. 4 písm. b) zákona o lesoch, v žiadosti žiadatelia uviedli, že žiadosť
predkladajú z dôvodu, že všetky lesné porasty sú v bezprostrednej blízkosti obce Čunovo
a hrádze vodného diela Gabčíkovo, ktoré predstavujú významnú rekreačnú funkciu.

Podľa § 7 písm. c) vyhlášky č. 453/2006 Z. z., medzi subkategórie lesov osobitného
určenia patria aj rekreačné lesy.

Podľa § 10 ods. 1 vyhlášky č. 45312006 Z. z., za rekreačné lesy možno vyhlásiť lesy
prímestské a ďalšie lesy s významnou zdravotnou, kultúrnou alebo rekreačnou funkciou.

Podľa § 16 ods. 4 písm. c) zákona o lesoch, k žiadosti žiadatelia priložili zoznam
a výmeru dotknutých pozemkov vrátane výpisov z listov vlastníctva, avšak výpisy z listov
vlastníctva neboli overené príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom. K žiadosti
bola predložená len kópia výpisov z listov vlastníctva z prístupového miesta v internetovej
sieti, ktorým je katastrálny portál a takýto výpis z listov vlastníctva má len informatívny
charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Podľa § 69 ods. 1 katastrálneho zákona, okresný úrad (katastrálny odbor) vyhotoví
na požiadanie výpis alebo kópiu zo súboru geodetických informácií, výpis alebo kópiu
zo súboru popisných informácií, kópiu z pozemkových kníh, ako aj identifikáciu parcely.
Výpis alebo kópia, ako aj identifikácia parcely sú verejné listiny. Podľa § 69 ods. 5
katastrálneho zákona, katastrálny operát je verejne prístupný aj prostredníctvom prístupového
miesta v internetovej sieti, ktorým je katastrálny portál. Údaje poskytované prostredníctvom
katastrálneho portálu sú bezplatne prístupné a majú len informatívny charakter a nie sú
použiteľné na právne úkony. Podľa § 34 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov, právny úkon je prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo
zániku tých práv a povinností, ktoré právne predpisy spájajú s týmto prejavom. V prípade
vyhlásenia lesov osobitného určenia ide o právny úkon vykonaný správnym orgánom podľa
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
(ďalej len "správny poriadok") smerujúci k vzniku práv a povinností vyplývajúcich
pre žiadateľov zo zákona o lesoch.

Podľa § 16 ods. 4 písm. d) zákona o lesoch, v samotnej žiadosti žiadatelia uviedli
jednotku priestorového rozdelenia lesa, ktorou sa podľa § 39 ods. 1 písm. d) zákona o lesoch
rozumie dielec, čiastková plocha a porastová skupina. Žiadateľ uviedol, že lesné porasty sa
nachádzajú v dielci č. 474.
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Podľa § 16 ods. 4 písm. e) zákona o lesoch, žiadatelia k žiadosti nepriložili rámcový
návrh osobitného režimu hospodárenia (model hospodárenia pre jednotku rámcového
plánovania) vypracovaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má živnostenské
oprávnenie na vyhotovovanie PSL.

Podľa § 32 ods. 1 vyhlášky Č. 453/2006 Z. z., rámcové plánovanie je určenie modelu
hospodárenia pre jednotku rámcového plánovania. Podľa § 32 ods. 2 vyhlášky Č. 45312006
Z. z., jednotka rámcového plánovania je prevádzkový súbor, ktorým je homogénny súbor
lesných porastov vytvorený na základe hospodársko-úpravníckej typizácie v rámci lesných
oblastí a podoblastí. Homogénny súbor lesných porastov je daný kategóriou lesa,
hospodárskym tvarom lesa, rámcovými stanovištnými podmienkami, porastovými pomermi
a ohrozením lesa.

Podľa § 16 ods. 4 písm. f) zákona o lesoch, žiadatelia v žiadosti uviedli, že žiadosť
predkladajú na obdobie platnosti PSL, ktorý bude vyhotovený pre obdobie rokov 2016 - 2025
pre lesný celok OSTATNÉ SUBJEKTY BRATISLAVA, ktorý určil Okresný úrad Bratislava
rozhodnutím číslo: OU-BA-OOP4-2014/048344 z 10.07.2014.

Žiadatelia k žiadosti priložili podľa § 16 ods. 6 zákona o lesoch aj svoj súhlas k návrhu
na vyhlásenie za lesy osobitného určenia (ďalej len "súhlas"), hoci návrh predkladali samotní
vlastníci lesov prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu a v tomto prípade sa súhlas
vlastníkov nevyžaduje.

Podľa § 67 ods. 1 zákona o lesoch sa na konanie podľa § 16 ods. 3 zákona o lesoch
vzťahuje správny poriadok.

Na základe prijatej písomnej žiadosti, Okresný úrad Bratislava oznámil podľa § 18
správneho poriadku listom číslo: OU-BA-OOP4-2014/099233 z 14.01.2014 všetkým známym
účastníkom konania, dotknutým orgánom verejnej správy a zúčastneným osobám, že začal
konanie vo veci vyhlásenia lesov osobitného určenia podľa § 14 ods. 2 písm. c) zákona
o lesoch.

Oznámenie o začatí správneho konania bolo odoslané žiadateľovi a bolo zverejnené
aj formou verejnej vyhlášky na elektronickej úradnej tabuli Okresného úradu Bratislava,
Okresného úradu Bratislava, pozemkového a lesného odboru, Trenčianska 55, 821 09
Bratislava a prostredníctvom Miestneho úradu Čunovo, Hraničiarska 144, 851 10 Bratislava,
v katastrálnom území, kde sa predmetné lesné porasty nachádzajú.

Podľa § 67 ods. 2 zákona o lesoch, ak je v rámci postupov alebo konaní podľa tohto
zákona viac ako 50 dotknutých fyzických osôb alebo právnických osôb, účastníkov konania
alebo zúčastnených osôb, oznámenia, rozhodnutia a iné písomnosti sa im doručujú verejnou
vyhláškou.

V dotknutom lesnom celku OSTATNÉ SUBJEKTY BRATISLAVA sa nachádza viac
ako 50 dotknutých fyzických osôb alebo právnických osôb - vlastníkov lesov. S ohľadom
na charakter konania, vyhlásenie lesov osobitného určenia kategórie rekreačné lesy sa dotýka
všetkých obyvateľov obce Čunovo ako aj mesta Bratislava, pretože ide o prímestské lesy.
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Podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku, ak podanie nemá predpísané náležitosti,
správny orgán pomôže účastníkovi konania nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich
v určenej lehote odstránil.

Okresný úrad Bratislava rozhodnutím číslo: OU-BA-00P4-2014/0999233 a OU-BA-
00P4-2015/010411 zo 16.01.2015 správne konanie prerušil a listom číslo: OU-BA-00P4-
2014/099233 zo 16.01.2015 vyzval žiadateľa na odstránenie nedostatkov podania. Okresný
úrad Bratislava požiadal žiadateľov, aby predložili písomné plnomocenstvo na ich
zastupovanie v správnom konaní podľa § 17 ods. 3 správneho poriadku, rámcový návrh
osobitného režimu hospodárenia vypracovaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou,
ktorá má živnostenské oprávnenie na vyhotovovanie PSL, overené výpisy z listov vlastníctva
alebo overené listy vlastníctva na právne úkony. Takisto požiadal žiadateľov o predloženie
samostatného zoznamu dotknutých lesných pozemkov s uvedením ich výmer.

Rámcový návrh osobitného režimu hospodárenia obsahuje náležitosti modelu
hospodárenia podľa § 32 vyhlášky č. 453/2006 Z. z. Podľa § 32 ods. 7 vyhlášky č. 453/2006
Z. z., modely hospodárenia sú podkladom na vyhotovenie PSL a sú súčasťou zásad
na vyhotovenie PSL pre príslušný lesný celok a obdobie a sú súčasťou pokynov
na vyhotovenie PSL.

S ohľadom na to, že vyhlásenie lesov osobitného určenia podľa tohto rozhodnutia
nepredchádza zmene PSL v priebehu platnosti PSL, ale je podkladom pre konanie
o vyhotovení nového PSL pre obdobie rokov 2016 - 2025, v zmysle § 16 ods. 4 písm. e)
zákona o lesoch sa k žiadosti nevyžaduje predložiť návrh programu starostlivosti
hospodárskych opatrení.

v § 16 ods. 4 písm. e) zákona o lesoch sa uvádza, že návrh programu starostlivosti
hospodárskych opatrení sa predkladá vtedy, ak sa žiada o zmenu PSL podľa § 43 ods. 2
zákona o lesoch, pričom zmenou PSL sa rozumie zmena kategorizácie lesov podľa § 12
zákona o lesoch v priebehu platnosti PSL, schválenie postupu rekonštrukcie lesa podľa § 19
ods. 3 zákona o lesoch, zmena zásad vykonávania ťažby podľa § 23 ods. 7 a 8 zákona
o lesoch, zmena hraníc porastu podľa § 39 ods. 6 zákona o lesoch, zmena z dôvodu zmeny
hraníc lesného celku podľa § 41 ods. 14 zákona o lesoch alebo aktualizácia PSL podľa § 43
ods. 4 zákona o lesoch.

V zmysle § 19 ods. 3 správneho poriadku, Okresný úrad Bratislava vo výzve upozornil
žiadateľov, že ak podanie nedoplnia do 02.02.2015, konanie podľa § 19 ods. 3 správneho
poriadku zastaví.

Podanie žiadatelia doplnili prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu
27.01.2015.

Žiadatelia doručili na Okresný úrad Bratislava svoje plnomocenstvo na zastupovanie
vo veci konania o vyhlásení lesov osobitného určenia podľa § 14 ods. 2 písm. c) zákona
o lesoch na lesných pozemkoch v dielci č. 474, plnú moc LESY Slovenskej republiky, OZ
Smolenice, Trnavská 12, 919 04 Smolenice, ktorou splnomocňujú pána Ing. Martina
Knurovského, ktorý je ich zamestnancom, výkonom funkcie odborného lesného hospodára
pre vlastníkov lesov, výpisy z listov vlastníctva na právne úkony overené Okresným úradom
Bratislava, katastrálnym odborom a rámcový návrh osobitného režimu hospodárenia.
Rámcový návrh osobitného režimu hospodárenia vyhotovil a odborne spôsobilá osoba
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Ing. Jozef Ratičák, Hodžova 402/34, 949 01 Nitra. Okresný úrad Bratislava prostredníctvom
elektronickej pošty z 05.02.2015 požiadal sekciu lesného hospodárstva a spracovania dreva
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len
"ministerstvo"), aby preverila platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie
PSL. V ten istý deň ministerstvo potvrdilo, že uvedená osoba má platné osvedčenie
o odbornej spôsobilosti.

Podľa § 42 ods. 7 zákona o lesoch, ministerstvo vedie evidenciu osvedčení vydaných
podľa § 42 ods. 3 zákona o lesoch a evidenciu rozhodnutí o zániku platnosti osvedčení
o odbornej spôsobilosti.

Po doplnení a skompletizovaní podania, Okresný úrad Bratislava pokračoval
27.01.2015 v správnom konaní, ktoré prerušil rozhodnutím číslo: OU-BA-OOP4-
2014/099233 a OU-BA-OOP4-2015/010411 zo 16.01.2015.

Okresný úrad Bratislava z kompletnej žiadosti zistil, že lesné porasty nachádzajúce sa
v dielci 474 sú vo vlastníctve žiadateľov a nachádzajú sa v lesnom celku OSTATNÉ
SUBJEKTY BRATISLAVA pre obdobie rokov 2016 - 2025. Rámcový návrh osobitného
režimu hospodárenia, ktorý bol vypracovaný Ing. Jozefom Ratičákom, Hodžova 402/34,
949 01 Nitra obsahuje všetky náležitosti podľa § 32 ods. 3 vyhlášky č. 453/2006 Z. z., a to
cieľ hospodárenia, ktorým je cieľové drevinové zloženie, cieľová produkcia dreva a cieľová
štruktúra lesného porastu, základný rámec hospodárenia, ktorým je hospodársky spôsob a jeho
formy, rubná doba, obnovná doba, doba zabezpečenia a doba návratu a zásady hospodárenia.
Rámcový návrh osobitného režimu hospodárenia bol vypracovaný pre kategóriu lesov
rekreačných (prímestských) podľa § 14 ods. 2 písm. c) zákona o lesoch, čo je vyznačené aj
vosobitnom stlpci formulára písmenom "c". V predloženom modeli - formulári chýba
označenie v stlpci "Zr"(zóna rekreácie).

Cieľom hospodárenia v prímestských rekreačných lesoch je vytvoriť optimálne
podmienky pre rekreáciu obyvateľstva, pri súčasnom zachovaní biologickej diverzity
a produkčných schopností lesov. Zosúladenie všetkých týchto požiadaviek a potrieb sa
dosiahne pomocou osobitných foriem hospodárenia (podľa rámcového návrhu osobitného
režimu hospodárenia a hospodárskych opatrení, ktoré budú súčasťou PSL pre obdobie rokov
2016 - 2025).

Lesy v lesnom celku OSTATNÉ SUBJEKTY BRATISLAVA boli lesmi osobitného
určenia aj doteraz, t. j. v priebehu platnosti PSL pre lesný užívateľský celok Podunajské
Biskupice pre obdobie rokov 2006 - 2015 a sú súčasťou ucelenej časti lesov.

Lesy vyhlásené týmto rozhodnutím za lesy osobitného určenia sú súčasťou komplexu
lesov, ktoré sa v zmysle § 10 ods. 2 vyhlášky Č. 453/2006 Z. z. členia podľa intenzity
využívania rekreantmi na 3 zóny.

Za rekreačné lesy možno vyhlásiť lesy prímestské a ďalšie lesy s významnou
zdravotnou, kultúrnou alebo rekreačnou funkciou. Hlavnou funkciou týchto lesných porastov
je slúžiť na rekreáciu obyvateľstva. Podľa § 10 ods. 2 vyhlášky Č. 453/2006 Z. z., rekreačné
lesy sa podľa intenzity využívania človekom členia na zónu l, v ktorej je najväčšia
koncentrácia rekreácie a v ktorej sa sústreďuje technická vybavenosť, zónu II, ktorá
bezprostredne nadväzuje na zónu l a lesy pozdlž rekreačno-turistických trás a zónu III, ktorá
je zónou ticha.
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Rámcový návrh osobitného režimu hospodárenia - model hospodárenia pre lesy
osobitného určenia vyhlásené týmto rozhodnutím bude podkladom na vyhotovenie PSL
a bude súčasťou zásad na vyhotovenie PSL pre lesný celok OSTATNÉ SUBJEKTY
BRATISLAVA pre obdobie rokov 2016 - 2025 a bude zároveň súčasťou pokynov
na vyhotovenie nového PSL pre obdobie rokov 2016 - 2025. Tento model hospodárenia bude
zverejnený a bude súčasťou "Správy o doterajšom hospodárení a určení zásad
pre vyhotovenie PSL" (ďalej len "správa").

Okresný úrad Bratislava na základe tohto rozhodnutia, na základe výsledkov
z prerokovania správy, pripomienok a požiadaviek k správe vyhotoví protokol, ktorý bude
obsahovat' okrem iného aj pokyny na vyhotovenie PSL pre lesný celok OSTATNÉ
SUBJEKTY BRATISLAVA pre obdobie rokov 2016 - 2025. Súčasťou pokynov
na vyhotovenie PSL bude aj požiadavka zohľadniť a upraviť model hospodárenia zónam
podľa § 10 ods. 2 vyhlášky č. 453/2006 Z. z. Vyhotoviteľ PSL pre lesný celok OSTATNÉ
SUBJEKTY BRATISLAVA pre obdobie rokov 2016 - 2025 zohl'adní zóny podľa § 10 ods. 2
vyhlášky č. 453/2006 Z. z. aj v pláne hospodárskych opatrení, v opise porastov
a v obrysových mapách budú tieto zóny vyznačené.

Okresný úrad Bratislava listom číslo: OU-BA-OOP4-2014/099233 z 09.02.2015 dal
žiadateľom prostredníctvom ich splnomecneného zástupcu podľa § 33 ods. 2 správneho
poriadku možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia oboznámil s podkladmi k rozhodnutiu
v lehote do 10 kalendárnych dní od doručenia uvedeného listu. Za účelom oboznámenia sa
s podkladmi k rozhodnutiu dal Okresný úrad Bratislava žiadateľom možnosť podľa § 23
správneho poriadku nazrieť do spisu. Žiadatelia túto možnosť využili a 10.02.2015 sa ich
splnomocnený zástupca oboznámil s obsahom spisu a podkladmi k rozhodnutiu. Z nazerania
do spisu bola vyhotovená zápisnica, ktorá je súčasťou spisovej dokumentácie aje uložená
na Okresnom úrade Bratislava. Splnomocnený zástupca žiadateľov bol oboznámený s tým, že
Okresný úrad Bratislava vydá rozhodnutie o vyhlásení lesov osobitného určenia
a v rozhodnutí zaviaže vyhotoviteľa PSL pre lesný celok OSTATNÉ SUBJEKTY
BRATISLAVA, aby zaradil lesy vo vlastníctve žiadateľov do príslušnej zóny podľa § 10
vyhlášky č. 453/2006 Z. z. a tomu prispôsobil lesohospodárske opatrenia vyplývajúce
z rámcového návrhu osobitného režimu hospodárenia.

Okresný úrad Bratislava na základe žiadosti predloženej 16.12.2014, podkladov, ktoré
tvorili prílohu k žiadosti, na základe doplnených podkladov, na základe stavu lesov, kde
žiadateľ doteraz hospodáril ako v lesoch prímestských s významnou zdravotnou, kultúrnou
a rekreačnou funkciou, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia tohto
rozhodnutia na Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát
pôdohospodárstva, Staromestská 6, 814 40 Bratislava. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Toto rozhodnutie o vyhlásení lesov osobitného určenia má povahu verejnej vyhlášky
podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Čunovo,
Hraničiarska 144, 851 10 Bratislava a na Okresnom úrade Bratislava, Trenčianska 55,821 09
Bratislava. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia. Po uplynutí doby určenej
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na vyvesenie, žiadame verejnú vyhlášku s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia vrátiť
na Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, Staromestská 6, 814 40
Bratislava.

Rozhodnutie sa doručuje:

!

1. Rastislav Súkaný, Hraničiarska 120/68, 851 10 Bratislava,
2. Ján Maász, Na hrádzi 182/47,851 10 Bratislava,
3. Ing. František Bros, Hraničiarska 118/72, 851 10 Bratislava,
4. Ing. Eduard Maas, Na hrádzi 182/47,851 10 Bratislava,
5. Alžbeta Maászová, Na hrádzi 182,851 10 Bratislava,
6. Ladislav Brosz a Dáša Brozsová, Hraničiarska 118/72, 851 10 Bratislava,
7. Robert Puhovich, Dlhá 18, 851 10 Bratislava
8. Oľga Kapsdorferová, Záhumenná 292/76,851 10 Bratislava
9. Ing. Martin Knurovský, Doľany 81, 900 88 Doľany

Doručí sa verejnou vyhláškou:

1. Organizácie alebo občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k lesným pozemkom
v lesnom celku Ostatné subjekty Bratislava môžu byť vyhlásením lesov osobitného určenia
priamo dotknuté - Obec Čunovo, Hraničiarska 144, 851 10 Bratislava
2. Organizácie alebo občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k lesným pozemkom
v lesnom celku Ostatné subjekty Bratislava môžu byť vyhlásením lesov osobitného určenia
priamo dotknuté - Okresný úrad Bratislava, Trenčianska 55,821 09 Bratislava

Na vedomie:

1. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 09 Banská Bystrica
2. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Odborárske nám. 3,
P. O. BOX 19,81005
3. Národné lesnícke centrum vo Zvolene, Ústav lesných zdrojov a informatiky, Sokolská 2,
96052 Zvolen

V ' dň /3 O~ MI]yvesene na: : : .

. J rq fľ.J/ 4 vrtv .

Zvesené dňa: ..':?!.:..~-!:::..~/( ....
. JT'lf"-rjqycv .

Pečiatka, podpisPečiatka, podpis
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