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Vec
Oznámenie o začatí konania o zápise do evidencie lesných pozemkov a výzva
Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor (ďalej len OÚ-PLO2) ako príslušný orgán lesného
hospodárstva podľa § 56 ods. 1 písm. c) a § 60 ods. 1 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákona o lesoch) oznamuje, že sa začalo konanie o zápise obhospodarovateľa lesa do evidencie
lesných pozemkov zmysle § 4a ods. 3 písm. b) zákona o lesoch v jednotkách priestorového rozdelenia lesa (ďalej
len JPRL) porast č. 1326, časti porastov, časti porastov 323A2, 324B1, 326_1, 328_1, iné lesné pozemky č. IP4,
IP29, IP147, lesná cesta č. C2, elektrovod č. E25, na Lesnom celku Mariková v katastrálnom území Horná Mariková
na základe oznámenia v súčasnosti evidovaného zástupcu Pavla Kopinca obhospodarovateľa lesa zapísaného ako
„Súkromní vlastníci Horná Mariková – Bakalovce“ o zmene rozsahu oprávnenia hospodáriť na lesných pozemkoch
v zmysle § 4b ods. 2 písm. d) zákona o lesoch a jeho žiadosti o výmaz obhospodarovateľa z evidencie lesných
pozemkov, nakoľko nikto z vlastníkov nejaví záujem o riadne hospodárenie v lesoch.
V zmysle uvedeného OÚ-PLO2 podľa § 4a ods. 7 zákona o lesoch
vyzýva
vlastníkov lesných pozemkov, zasahujúcich do predmetných JPRL, aby do 15 dní odo dňa doručenia tejto výzvy
podali na OÚ-PLO2 návrh na zápis do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 4 písm. a) zákona o lesoch
(ďalej len „návrh“) spolu s prílohami podľa § 4a ods. 5 zákona o lesoch.
Návrh na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov podáva osoba, ktorá má byť zapísaná ako
obhospodarovateľ lesa; návrh obsahuje
a) identifikačné údaje osoby, ktorá sa má zapísať ako obhospodarovateľ lesa, v rozsahu
1. meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu, ak ide o fyzickú
osobu,
2.obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
3.názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
b) zoznam porastov alebo častí porastov podľa obhospodarovateľa lesa, hospodára alebo právnickej osoby podľa §
47 ods. 2, ktorí majú byť zapísaní do evidencie lesných pozemkov, ak ide o prípad podľa odseku 5 písm. c) druhého
bodu,
c) dátum a podpis účastníka konania, ktorý návrh podáva.
§ 4a ods.5
Prílohou k návrhu na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov je
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a) identifikácia dotknutých lesných pozemkov podľa stavu katastra nehnuteľností a jednotiek priestorového
rozdelenia (§ 39 ods. 1),
b) doklad preukazujúci právny vzťah k lesným pozemkom, ktoré sú predmetom evidencie lesných pozemkov,
s členením podľa právneho vzťahu k lesnému pozemku na základe vlastníctva, správy, nájomnej zmluvy alebo
obdobného právneho vzťahu podľa § 51 a § 659 až 684 Občianskeho zákonníka, nájmu vzniknutému na základe
osobitných predpisov, alebo právneho vzťahu podľa osobitného predpisu,
c) doklad
1. preukazujúci, že došlo k dohode o hospodárení so spoločnou vecou podľa § 139 ods. 2 Občianskeho
zákonníka, ak je porast v spoluvlastníctve viacerých osôb a obhospodarovanie lesa bude zabezpečované jedným
obhospodarovateľom lesa; doklad sa nevyžaduje, ak ide o porast podľa § 51a ods. 8, alebo
2. ktorým je písomná dohoda podľa § 36 ods. 2, ak ide o porast, ktorý je spoločnou vecou, a obhospodarovanie lesa
bude zabezpečované viacerými obhospodarovateľmi lesa, a
d) písomná zmluva s hospodárom alebo právnickou osobou podľa § 47 ods. 2 preukazujúca zabezpečenie
výkonu činnosti hospodára podľa § 48, ktorá nadobúda účinnosť najskôr dňom nadobudnutia práv a povinností
obhospodarovateľa lesa; písomnú zmluvu nepredkladá právnická osoba podľa § 47 ods. 2, ktorá oznamuje
hospodára, prostredníctvom ktorého zabezpečí na lesných pozemkoch odborné hospodárenie v lesoch,“
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 alebo jeho časti v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov
alebo spoluvlastníkov. V zmysle § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú
spoluvlastníci nadpolovičnou väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Vzhľadom k tomu, že porasty sa
nachádzajú na lesných pozemkoch v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je potrebné aby v predloženom návrhu
bola preukázaná vôľa vlastníkov nadpolovičnej výmery jednotlivých porastov.
Podľa § 36 ods. 2 zákona o lesoch práva a povinnosti odborného lesného hospodára (ďalej len OLH) môže v poraste
vykonávať len jeden OLH. Ak je v poraste viac obhospodarovateľov, zápis obhospodarovateľov lesa a hospodára
do evidencie lesných pozemkov podľa §4a možno vykonať, len ak sa písomne dohodli podľa § 139 Občianskeho
zákonníka na hraniciach obhospodarovanej časti porastu a na OLH. Vzhľadom k tomu, že obhospodarovateľ lesa
„Súkromní vlastníci Horná Mariková – Bakalovce“ so zástupcom Pavlom Kopincom je zapísaný aj v JPRL, kde sú
zapísaní viacerí obhospodarovatelia, JPRL je posudzovaná ako vec spoločná a konanie sa týka celej výmery JPRL.
Ak vlastník na základe tejto výzvy v určenej lehote nepodá návrh, alebo neoznámi, že návrh podá iná osoba, OÚPLO2 zapíše do evidencie lesných pozemkov obhospodarovateľa lesa podľa § 4a ods. 1 písm. c) zákona o lesoch,
t. j. vlastníka alebo správcu s najväčším podielom v JPRL, teda v danom prípade:
porasty 1326, 323A2, 324B1, 326_1, 328_1, lesná cesta č. C2 – Mesto Považská Bystrica – Mestské lesy s. r. o.
Považská Bystrica
iné lesné pozemky č. IP4 – Riljak Vladimír,
iné lesné pozemky č. IP29, IP147, elektrovod č. E2 5- Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod
Sever, Žilina.
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) zákona o lesoch, t. j.
- povinnosť zabezpečiť prejazdnosť lesných ciest pri vzniku mimoriadnych situácií v lesoch najmä pre potreby
zložiek integrovaného záchranného systému;
- povinnosť vykonávať činnosti nevyhnutné na zabezpečenie ochrany lesa podľa § 28 zákona o lesoch a zabezpečiť
vykonanie mimoriadnej ťažby podľa § 31 ods. 3 zákona o lesoch.
Z dôvodu prehľadnosti o lesných pozemkoch zasahujúcich do jednotlivých JPRL a podielov vlastníkov lesných
pozemkov OÚ-PLO2 zasiela prehľady v prílohe.
Vzhľadom k tomu, že účastníčka konania Prcúchová Ingrid nežije a správnemu orgánu nie sú dedičia známi, doručuje
sa výzva dedičom verejnou vyhláškou v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli
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Okresného úradu Považská Bystrica a na úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka, t. j.
v obci Horná Mariková. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Písomnosť bude súčasne zverejnená aj na
webovom sídle Okresného úradu Považská Bystrica (www.minv.sk) a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli.
Týmto OÚ-PLO2 žiada Obec Horná Mariková a Mesto Bratislava - Karlova Ves o bezodkladné vyvesenie tejto
výzvy na zabezpečenie odborného hospodárenia v lesoch v k. ú. Horná Mariková na dobu 15 dní na vývesnej tabuli
Obecného úradu Horná Mariková a Mestského úradu Bratislava - Karlova Ves. Po jej zvesení a následnom potvrdení
OÚ-PLO2 žiada Obec Horná Mariková a Mesto Bratislava – Karlova Ves o vrátenie verejnej vyhlášky s vyznačením
dátumu vyvesenia a zvesenia, respektíve zaslanie potvrdenia o dátume vyvesenia a zvesenia.

Dátum vyvesenia: ............................
Pečiatka a podpis: ............................
Dátum zvesenia:
Pečiatka a podpis: ............................
Doručuje sa verejnou vyhláškou - dedičia po Prcúchovej Ingrid, Ľudovíta Fullu 7, 841 05 Bratislava

Príloha

Na vedomie
Radovan Mikas, Záriečie 55, 020 52 Mestečko
Vladimír Hojdik, Robotnícka 289/7, 017 01 Považská Bystrica 1
Juraj Slávik, Hliny 1420/20, 017 07 Považská Bystrica 7

Ing. Jaroslav Beňadik
poverený zastupovaním vedúceho odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-PB-PLO2-2022/007054-002
Ing. Jarmila Blažeková, Malé Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce
Mgr. Dana Britvíková, Dolná Mariková 782, 018 02 Dolná Mariková
Bohuslava Kanderková, Zubák 217, 020 64 Zubák
Ing. Lívia Kupková, Suché Miesto 1875/9, 900 25 Chorvátsky Grob
Mesto Považská Bystrica, Centrum 3, 017 13 Považská Bystrica 1
Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o., Považské Podhradie 333, 017 04 Považská Bystrica 4
Obec Horná Mariková, Horná Maríková 357, 018 03 Horná Mariková
Mária Papírníková, Kodešova 972, 464 01 Frýdlant, Česko
Ján Prcúch, Banská Hodruša 536, 966 63 Hodruša - Hámre 1
Marianna Svrčeková, Komenského 663/18, 937 01 Želiezovce
Vladimír Ryljak, Horná Mariková 299, 018 03 Horná Mariková
Rudolf Ryliak, Modlatín 299, 018 03 Horná Mariková
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Lesy SR, š.p.OZ Sever, Námestie M.R.Štefánika 1, 011 45 Žilina 1
František Šopinec, Pagaňov 7, 018 03 Horná Mariková
Jozef Šopínec, Rozkvet 2055/120, 017 01 Považská Bystrica 1
Pavol Kopinec, Stred 49/16, 017 01 Považská Bystrica 1
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, verejná vyhláška, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava - mestská časť
Karlova Ves
Obec Horná Mariková, verejná vyhláška, Horná Mariková 357, 018 03 Horná Mariková
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