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Rozhodnutie
Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa v k. ú. Zubák - lesné porasty
č. 115A, 115B, 116B, 116C, 116E, čierna plocha ČP 4, ČP5, ČP6, pozemok

tvorby a ochrany prírodného prostredia CH12 na Lesnom celku Lednické Rovne

V E R E J N Á
V Y H L Á Š K A

Výrok
Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, oddelenie lesného hospodárstva ako vecne
a miestne príslušný orgán štátnej správy na úseku lesného hospodárstva podľa § 56 ods. 1 písm. c)
a § 60 ods. 1 písm. r) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, v súlade s §
46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, na základe skutočnosti, že
vlastníci lesných pozemkov nezabezpečili odborné hospodárenie v lesoch, rozhodol podľa § 51d zákona
č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov takto:

I.
Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, oddelenie lesného hospodárstva podľa §
51d ods. 6 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov určuje na Lesnom
celku Lednické Rovne v jednotkách priestorového rozdelenia lesa - lesné porasty č. 115A, 115B, 116B,
116C, 116E, čierna plocha ČP 4, ČP5, ČP6, pozemok tvorby a ochrany prírodného prostredia CH12 v k. ú.
Zubák za obhospodarovateľa lesa správcu geomorfologicky najbližšieho k dotknutým lesným pozemkom
– LESY Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Sever, Nám. M.R. Štefánika 1, 011 45 Žilina,
IČO: 36 038 351, ktorému vzniká povinnosť osobitného obhospodarovania lesa na nasledovných lesných
pozemkoch:

porast 115A: 11,8750 ha
parcela KN - č. LV KN - výmera KN - prienik KN do JPRL
--------------------------------------------------------------------------------
E 1272 - 925 - 2179 m2 - 2013 m2
E 1273 - 925 - 37848 m2 - 606 m2
E 1275 - 924 - 3308 m2 - 954 m2
E 747 - 1435 - 19594 m2 - 803 m2
E 762 - 499 - 39973 m2 - 27639 m2
E 763 - 877 - 12378 m2 - 6565 m2
E 764 - 880 - 12593 m2 - 8284 m2
E 765 - 1451 - 24841 m2 - 17126 m2
E 766 - 878 - 7987 m2 - 7394 m2
E 767 - 1452 - 21616 m2 - 13022 m2
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E 768 - 879 - 11418 m2 - 7105 m2
E 770/102 - 1456 - 23376 m2 - 82 m2
E 770/103 - 1457 - 39517 m2 - 19205 m2
E 950 - 1575 - 360 m2 - 360 m2
C 1653/3 - 925 - 3767 m2 – 3767 m2
C 1653/8 - 3038 - 3825 m2 – 3825 m2

porast 115B: 1,7573 ha
parcela KN - č. LV KN - výmera KN - prienik KN do JPRL
--------------------------------------------------------------------------------
E 762 - 499 - 39973 m2 - 1549 m2
E 763 - 877 - 12378 m2 - 4906 m2
E 764 - 880 - 12593 m2 - 2914 m2
E 765 - 1451 - 24841 m2 - 5741 m2
E 767 - 1452 - 21616 m2 - 1547 m2
E 768 - 879 - 11418 m2 - 916 m2

porast 116B: 8,6911 ha
parcela KN - č. LV KN - výmera KN - prienik KN do JPRL
--------------------------------------------------------------------------------
E 613 - 1355 - 21668 m2 - 531 m2
E 614 - 539 - 17596 m2 - 187 m2
E 615 - 1356 - 83389 m2 - 18 m2
E 743/109 - 1409 - 4961 m2 - 4755 m2
E 744 - 909 - 2975 m2 - 2956 m2
E 745/1 - 458 - 3688 m2 - 648 m2
E 746 - 1434 - 36425 m2 - 33335 m2
E 747 - 1435 - 19594 m2 - 4660 m2
E 766 - 878 - 7987 m2 - 592 m2
E 767 - 1452 - 21616 m2 - 6968 m2
E 768 - 879 - 11418 m2 - 2824 m2
E 770/101 - 1446 - 25461 m2 - 12131 m2
E 770/102 - 1456 - 23376 m2 - 3834 m2
E 770/103 - 1457 - 39517 m2 - 3301 m2
E 777 - 874 - 12182 m2 - 863 m2
E 1273 - 925 - 37848 m2 - 7601 m2
E 1275 - 924 - 3308 m2 - 1707 m2

porast 116C: 0,8028 ha
parcela KN - č. LV KN - výmera KN - prienik KN do JPRL
--------------------------------------------------------------------------------
E 698 - 1395 - 462 m2 - 462 m2
E 699 - 535 - 222 m2 - 222 m2
E 744 - 909 - 2975 m2 - 20 m2
E 745/1 - 458 - 3688 m2 - 2808 m2
E 745/2 - 910 - 3669 m2 - 3614 m2
E 746 - 1434 - 36425 m2 - 113 m2
E 1273 - 925 - 37848 m2 - 789 m2

porast 116E: 0,4603 ha
parcela KN - č. LV KN - výmera KN - prienik KN do JPRL
--------------------------------------------------------------------------------
C 3432 - 1268 - 2001 m2 - 2001 m2
C 3537 - 2130 - 2602 m2 - 2602 m2
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čierna plocha – ČP4: 0,0066 ha
parcela KN - č. LV KN - výmera KN - prienik KN do JPRL
---------------------------------------------------------------------------------
E 763 - 877 - 12378 m2 - 2 m2
E 764 - 880 - 12593 m2 - 64 m2

čierna plocha – ČP5: 0,0035 ha
parcela KN - č. LV KN - výmera KN - prienik KN do JPRL
---------------------------------------------------------------------------------
E 764 - 880 - 12593 m2 - 35 m2

čierna plocha – ČP6: 0,0031 ha
parcela KN - č. LV KN - výmera KN - prienik KN do JPRL
---------------------------------------------------------------------------------
E 763 - 877 - 12378 m2 - 31 m2

pozemok tvorby a ochrany prírodného prostredia – CH12: 0,1049 ha
parcela KNC - č. LV KNC - výmera KNC - prienik KNC do JPRL
---------------------------------------------------------------------------------
E 763 - 877 - 12378 m2 - 409 m2
E 764 - 880 - 12593 m2 - 640 m2.

V súhrne JPRL - lesné porasty č. 115A, 115B, 116B, 116C, 116E, čierna plocha ČP 4, ČP5, ČP6, pozemok
tvorby a ochrany prírodného prostredia CH12 zodpovedajú pozemkom operátu E katastra nehnuteľností
nasledovne:

KNE č. - výmera v m2
------------------------
1272 – 2013 m2
1273 – 8996 m2
1275 – 2661 m2
613 – 531 m2
614 – 187 m2
615 – 18 m2
698 – 462 m2
699 – 222 m2
743/109 – 4755 m2
744 – 2976 m2
745/1 – 3456 m2
745/2 – 3614 m2
746 – 33448 m2
747 – 5463 m2
762 – 29188 m2
763 – 11913 m2
764 – 11937 m2
765 – 22867 m2
766 – 7986 m2
767 – 21537 m2
768 – 10845 m2
770/101 – 12131 m2
770/102 – 3916 m2
770/103 – 22506 m2
777 – 863 m2
950 – 360 m2.
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V súhrne JPRL - lesné porasty č. 115A, 115B, 116B, 116C, 116E, čierna plocha ČP 4, ČP5, ČP6,
pozemok tvorby a ochrany prírodného prostredia CH12 zodpovedajú lesným pozemkom operátu C
katastra nehnuteľností nasledovne:

KNC č. - výmera v m2
--------------------------
1662 – 8027 m2
1664 – 429 m2
3432 – 2001 m2
3537 – 2602 m2
1653/1 – 155838 m2
1653/3 – 3767 m2
1653/8 – 3825 m2
1662 – 34258 m2
1664 – 25038 m2
1666/1 – 1690 m2.

Správca - LESY Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Sever, Nám. M. r. Štefánika 1, 011
45 Žilina, IČO: 36 038 351 je odo dňa doručenia tohto rozhodnutia povinný v porastoch zabezpečiť plnenie
povinností obhospodarovateľa lesa.

Vlastníci pozemkov, ku ktorým vzniká povinnosť osobitného obhospodarovania lesa:
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adamcová Anna, 381, Zubák
Babačová Helena, 35, Zubák
Baďura Peter, Dohňany 290, Dohňany
Belicová Anna, 52, Zubák
Beňo Dušan, Pod kaštieľom 640/32, Dubnica nad Váhom
Bubelová Zdenka, Bořenovice 53, okr. Kroměříž
Burdejová Antónia, Elektrárenská 1740/11, Dubnica nad Váhom
Burmeková Mária, 55, Zubák
Cyprichová Mária, 396, Zubák
Číž Stanislav, Sv. Anny 165/57, Lednické Rovne
David Bohuslav, Obrancov mieru 1155/6, Púchov
Demko Imrich, Šemša 173, Šemša
Dolinaj Marian, Športová 169/8, Lednické Rovne
Drábik Jozef a Mária, Komenského 665/72, Púchov
Duvač Ján, 123, Zubák
Friščák Juraj, Staré dvory 73/6, Lednické Rovne
Gabrišková Helena, Moravská 1634/19, Púchov
Gajdošíková Anna, Lednica 193, Lednica
Galko Dušan, Strečnianska 5, Bratislava
Geregová Anna, 8, Zubák
Haferová Mária, Ul. Lánska 926/3, Pov. Bystrica
Hazala František, Ladožská 6, Košice
Hazala Marian, 68, Zubák
Hazala Pavol, Nám. slobody 1624/31, Púchov
Homoňuková Helena, Pionierska 352/21, Dubnica nad Váhom
Hurínková Amália, 381, Zubák
Chudá Juliana, 368, Zubák
Jánoško Rastislav, 130, Zubák
Ježo Jozef, Moravská 1634/19, Púchov
Kanderka Lukáš, 311, Zubák
Kováč František, 101, Zubák
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Kováč Marián, Litenčice 171, Kroměříž
Kováč Michal, Moyzesova 963/28, Žilina2
Koyšová Zdena, Súhradka 205, Lednické Rovne
Kuvik Emil, 130, Zubák
Kuvik Štefan, 255, Zubák
Kvaššayová Jaroslava, Pružina 313, Pružina
Lacika Jakub, Komenského 4622/27, Piešťany
Lokšíková Mária, Súhradka 211/29, Lednické Rovne
Luhová Anna, Kukučínova 1305/45, Púchov
Magátová Anna, Moyzesova 1744/7, Púchov
Marmanová Magdalena, Štúrova 372/6, Ilava
Mojto Jaroslav JUDr., Trstínska 7881/38, Bratislava - Záhorská Bystrica
Pálková Darina, Staré dvory 72/2, Lednické Rovne
Pavúčková Anna, Okružná 1419/6, Púchov
Polakovič Milan, Horná Breznica 22, Lednické Rovne
Polakovičová Mária, Majerská 178/11, Lednické Rovne
Polubňák Daniel, CII 95/63-22, Dubnica nad Váhom
Polubňák Ľudevít, SNP 122/4 , Trenčianske Teplice
Remšíková Mária, 237, Bohunice
Rímskokatolická Cirkev Farnosť zubák, 140, Zubák
Sedláček Dušan, 187, Zubák
Sikora Miroslav, 72, Zubák
Sikorová Jana, 72, Zubák
Slabá Daniela, Chmelinec 1416/16, Púchov
Straková Magda, Rovňanská 392/43, Lednické Rovne
Sýkora Peter, 271, Zubák
Vaculíková Božena, Vrobelova 2742, Kroměříž 1
Vrabcová Zuzana, Rastislavova 1166/9, Púchov
Zuzík Jozef, 77, Zubák
Zuzík Miroslav, 409, Zubák
Zuzík Rudolf, 91, Zubák
Lesy SR, š. p. OZ Sever, Nám. M. R. Štefánika 1, Žilina – správca neznámych vlastníkov a vlastníka
Slovenská republika
neznámy vlastník:
Belicová Mária
Bulka Ignác
Bulka Jozef
Bulková Mária
Burmeková Apolonia
Burmeková Štefánia
Číž Juraj
Čížová Antonia
Galko František
Galková Katarína
Holíková Mária
Hurínek Imrich
Hurínek Ján
Hurínek Michal
Janiš Ján
Janúšek Anton
Janúšková Mária
Kapráliková Amália
Kuvik Ján
Kuvik Viktor
Kuviková Pavlína
Ocináková Mária
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Štefina Jozef
Štefinová Amália
Zsarnovitzská Anna

Grafické prekrytie jednotiek priestorového rozdelenia lesa s plochami parciel katastra nehnuteľností tvorí
Prílohu č. 1 rozhodnutia.
Zoznam vlastníkov s vlastníckymi výmerami v jednotlivých JPRL tvorí Prílohu č. 2 rozhodnutia.

II.
Osobitné obhospodarovanie lesa zanikne vznikom práv a povinností obhospodarovateľa lesa zapísaného
do evidencie lesných pozemkov podľa §4a ods. 9 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení
neskorších predpisov (t. j. právoplatným rozhodnutím o zápise iného obhospodarovateľa na základe
podaného návrhu).

Odôvodnenie
Dohodou o vydaní majetku č. 2039/P/96 zo dňa 20. 09. 1996 bol povinnou osobou (Lesy Žilina, štátny
podnik, Odštepný lesný závod Považská Bystrica) vydaný lesný majetok v k. ú. Zubák na Lesnom celku
Lednické Rovne subjektu Súkromní lesomajitelia ucelená lesná časť k. ú. Zubák, ktorý je v súčasnosti
zapísaný v evidencii lesných pozemkov ako neurčený obhospodarovateľ - združenie vlastníkov pozemkov
s názvom Súkromní lesomajitelia k. ú. Zubák, pričom združenie nemá právnu subjektivitu. Podľa § 2
písm. p) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“)
je obhospodarovateľom lesa fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je
zapísaná do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 1 zákona. Podľa § 36 ods. 1 zákona o lesoch
sa odborným hospodárením v lesoch rozumie povinnosť vlastníka, správu alebo obhospodarovateľa lesa
zabezpečiť hospodárenie v súlade so zákonom o lesoch, podľa programu starostlivosti o lesy alebo výpisu
z neho alebo projektu starostlivosti o lesný pozemok prostredníctvom odborného lesného hospodára
(ďalej len hospodára). Podľa § 36 zákona o lesoch práva a povinnosti odborného lesného hospodára
v poraste môže vykonávať len jeden hospodár; aj je v poraste viac obhospodarovateľov lesa, zápis
obhospodarovateľa a hospodára možno vykonať, len ak sa dohodli podľa §139 Občianskeho zákonníka
na hraniciach obhospodarovanej časti porastu a hospodárovi.

Podľa § 51d ods. 1 zákona o lesoch konanie o osobitnom obhospodarovaní lesa začne orgán štátnej
správy lesného hospodárstva, ktorý vedie evidenciu lesných pozemkov podľa § 4 ods. 1 zákona
o lesoch, z vlastného podnetu, ak zistí, že vlastník lesného pozemku alebo obhospodarovateľ lesa
nezabezpečil odborné hospodárenie v lesoch; ak je v lesnom celku viac takýchto lesných pozemkov,
môže o nich príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva konať spoločne. Vzhľadom k tomu,
že obhospodarovateľ nespĺňa definíciu § 2 písm. p) zákona o lesoch, teda neexistuje, vlastníci
nezabezpečili hospodárenie v súlade so zákonom o lesoch prostredníctvom iného subjektu, ani
nepreukázali uzatvorenie zmluvy s hospodárom v jednotkách priestorového rozdelenia lesa (ďalej len
JPRL) - lesné porasty č. 115A, 115B, 116B, 116C, 116E, čierna plocha ČP 4, ČP5, ČP6, pozemok tvorby
a ochrany prírodného prostredia CH12 na Lesnom celku Lednické Rovne, v súčasnosti v uvedených
JPRL nie je zabezpečené odborné hospodárenie. Nakoľko ide o ucelenú časť v lesnom celku, OÚ-PLO2
v zmysle § 51d) ods. 1 zákona o lesoch koná o osobitnom hospodárení v lesoch spoločne.

Nástrojmi aplikácie Lesnícky geografický informačný systém správcu Národné lesnícke centrum Zvolen
za použitia vrstiev katastra nehnuteľností OÚ-PLO2 prekrytím plochy jednotlivých JPRL s plochami
parciel operátu „C“ a „E“ katastra nehnuteľností zistil výmery parciel zasahujúcich do JPRL. Na základe
zistených parciel katastra nehnuteľností pomocou uvedenej aplikácie OÚ-PLO2 zistil aj vlastnícke vzťahy
v predmetných JPRL so stavom ku 01. 12. 2021.

V zmysle § 51d ods. 2 zákona o lesoch OÚ-PLO2 ako príslušný orgán lesného hospodárstva podľa § 56
ods. 1 písm. c) a § 60 ods. 1 písm. q) a písm. r) zákona o lesoch vyzval vlastníka lesných pozemkov,
aby do 60 dní odo dňa doručenia tejto výzvy zaslal OÚ-PLO2 oznámenie o zabezpečení odborného
hospodárenia v lesoch (ďalej len „oznámenie“) a podal návrh na zápis do evidencie lesných pozemkov
podľa § 4a ods. 3 písm. a) zákona o lesoch (ďalej len „návrh“).
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Doručovaná výzva obsahovala aj poučenie podľa § 51 ods. 4 zákona o lesoch, ak vlastník na základe tejto
výzvy v určenej lehote nezašle orgánu štátnej správy lesného hospodárstva oznámenie a nepodá návrh,
alebo ak na základe návrhu nebude možné vykonať zápis obhospodarovateľa lesa alebo hospodára do
evidencie lesných pozemkov, OÚ-PLO2 rozhodne o osobitnom obhospodarovaní lesa a rozhodnutím určí
obhospodarovateľa lesa alebo správcu, ktorému vznikne povinnosť osobitného obhospodarovania lesa.

Súčasne s výzvou OÚ-PLO2 v súlade s §51d ods. 2 zákona o lesoch oznámil Urbárskemu pozemkovému
spoločenstvu Zubák, Jánoškovi Rastislavovi, Dolinajovi Marianovi, Kováčovi Františkovi, Lacikovi
Jakubovi a Lesom Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepnému závodu Považská Bystrica (právny
predchodca Odštepného závodu Sever), ktorí sú obhospodarovateľmi lesa v porastoch susediacich
s dotknutými lesnými pozemkami, že zaslal vlastníkom JPRL - lesné porasty č. 115A, 115B, 116B,
116C, 116E, čierna plocha ČP 4, ČP5, ČP6, pozemok tvorby a ochrany prírodného prostredia CH12
na Lesnom celku Lednické Rovne výzvu na zabezpečenie odborného hospodárenia v lesoch, pričom
výzva bola prílohou tohto oznámenia. V oznámení ich OÚ-PLO2 upovedomil o oprávnení v určenej lehote
predložiť ponuku na zabezpečenie osobitného obhospodarovania lesa na dotknutých lesných pozemkoch
v uvedených JPRL.

Výzva vlastníkom dotknutých lesných pozemkov bola v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov doručená 28. 12. 2021. Lehota na zaslanie oznámenia
o zabezpečení odborného hospodárenia v lesoch a podanie návrhu na zápis do evidencie lesných
pozemkov márne uplynula 28. 02. 2022. Susedným obhospodarovateľom lehota určená na predloženie
ponuky na zabezpečenie osobitného obhospodarovania lesa na dotknutých lesných pozemkoch v
uvedených JPRL márne uplynula 28. 02. 2022.
Podľa § 51d ods. 4 písm. a) zákona o lesoch orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodne o
osobitnom obhospodarovaní lesa, ak vlastník na základe výzvy podľa § 51d ods. 2 zákona o lesoch
nezašle orgánu štátnej správy lesného hospodárstva do 60 dní odo dňa jej doručenia oznámenie o
zabezpečení odborného hospodárenia v lesoch a nepodá návrh na zápis do evidencie lesných pozemkov
podľa § 4a ods. 3 písm. a) zákona o lesoch.

Podľa § 51d ods. 6 zákona o lesoch orgán štátnej správy lesného hospodárstva v rozhodnutí podľa § 51d
ods. 5 určí za obhospodarovateľa lesa, ktorému vzniká povinnosť osobitného obhospodarovania lesa,
a) obhospodarovateľa lesa ktorý predložil ponuku na zabezpečenie osobitného obhospodarovania v
porastoch, alebo
b) správcu, ak v určenej lehote nebola predložená ponuka na zabezpečenie osobitného
obhospodarovania v porastoch; spravidla určí toho správcu, ktorý je obhospodarovateľom lesa v poraste
geomorfologicky najbližšom k dotknutému lesnému pozemku.
Podľa § 2 písm. q) zákona o lesoch je správcom právnická osoba, ktorej jej zakladateľ alebo zriaďovateľ
zveril do správy lesný majetok vo vlastníctve štátu; za správcu sa považuje tiež právnická osoba, ktorá
má takéto postavenie podľa osobitných predpisov.

Vzhľadom k tomu, že vlastníci neoznámili zabezpečenie odborného hospodárenia v JPRL - lesné porasty
č. 115A, 115B, 116B, 116C, 116E, čierna plocha ČP 4, ČP5, ČP6, pozemok tvorby a ochrany prírodného
prostredia CH12 na Lesnom celku Lednické Rovne a nepodali návrh na zápis do evidencie lesných
pozemkov, OÚ-PLO2 pristúpil k vydaniu rozhodnutia o osobitnom hospodárení v lesoch v predmetných
JPRL.
Nakoľko nebola predložená žiadna ponuka od susedných obhospodarovateľov na zabezpečenie
osobitného obhospodarovania predmetných porastov, OÚ-PLO2 určil za obhospodarovateľa lesa,
ktorému vzniká povinnosť osobitného obhospodarovania JPRL – v lesných porastoch č. 115A, 115B,
116B, 116C, 116E, čierna plocha ČP 4, ČP5, ČP6, pozemok tvorby a ochrany prírodného prostredia
CH12 na Lesnom celku Lednické Rovne, správcu. Správca, ktorý je obhospodarovateľom v porastoch
geomorfologicky najbližších ku predmetným porastom sú Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik,
Odštepný závod Sever, nakoľko sú jediným správcom štátnych lesných pozemkov na celom Lesnom
celku Lednické Rovne.
Správca - LESY Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Sever, Nám. M. R. Štefánika 1,
Žilina, IČO: 36 038 351 je povinný viesť evidenciu výnosov a nákladov na porasty uvedené v bode I
tohto rozhodnutia. Správca rozpočíta výnosy a náklady podľa veľkosti podielu lesného pozemku, ktorý je
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predmetom osobitného obhospodarovania lesa, na výmere porastu. Výnosy z hospodárenia na lesných
pozemkoch, ktoré sú predmetom osobitného obhospodarovania lesa, po odpočítaní nákladov na ich
obhospodarovanie vedie správca na osobitnom účte.

Vlastník lesných pozemkov, ktoré sú predmetom osobitného obhospodarovania, je povinný správcovi –
Lesom Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Sever uhradiť náklady na obhospodarovanie
týchto lesných pozemkov, ak prevyšujú výnosy z hospodárenia na nich. Správca - LESY Slovenskej
republiky štátny podnik, Odštepný závod Sever, IČO: 36 038 351 je povinný oznámiť vlastníkovi výšku
pohľadávky spravidla do 31. marca roka nasledujúcom po roku, v ktorom uplynie polovica platnosti
programu starostlivosti, alebo nasledujúcom po uplynutí platnosti programu starostlivosti (t. j. prvýkrát do
31.marca 2023). Správca spolu s oznámením výšky pohľadávky vyzve vlastníka na úhradu pohľadávky
v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 60 dní odo dňa doručenia výzvy.

Ak vlastník neuhradí správcovi – Lesom Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Sever, IČO:
36 038 351 pohľadávku podľa predchádzajúceho odseku, vznikne v prospech správcu záložné právo k
dotknutým lesným pozemkom, záložné právo sa zapisuje do katastra nehnuteľností podľa § 34 zákona
č. 162/1995 o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení
neskorších predpisov.

Správca - LESY Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Sever môže lesné pozemky, ktoré
sú predmetom osobitného obhospodarovania lesa, na neurčitý čas prenajať alebo dať do výpožičky inej
osobe. Výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako jeden rok.

Od začiatku platnosti programu starostlivosti o lesy v uvedených JPRL nebola vykonávaná žiadna činnosť,
nebolo zabezpečené odborné hospodárenie v lesoch, teda nebola vedená žiadna lesná hospodárska
evidencia v zmysle vyhlášky č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii.

Na základe vyššie uvedeného OÚ-PLO2 rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Podľa § 67 ods. 2 zákona o lesoch ak je v rámci postupov alebo konaní podľa tohto zákona viac
ako 20 dotknutých fyzických osôb alebo právnických osôb, účastníkov konania alebo zúčastnených
osôb, oznámenia, rozhodnutia a iné písomnosti sa im doručujú verejnou vyhláškou. Doručenie verejnou
vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu
Považská Bystrica a na úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka, t. j. v obci
Zubák. 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.

OÚ-PLO2 týmto žiada Obec Zubák o vyvesenie a zvesenie tohto rozhodnutia verejnou vyhláškou
na vývesnej tabuli obce prístupnej občanom v obci. Po jej zvesení OÚ-PLO2 žiada Obec Zubák o
vrátenie verejnej vyhlášky s vyznačením dátumu vyvesenia a dátumu zvesenia, parafovanou podpisom
a pečiatkou obce, prípadne o zaslanie potvrdenia s uvedením dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej
vyhlášky.

Poučenie
Rozhodnutie je vykonateľné dňom jeho doručenia. Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na
Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, oddelenie lesného hospodárstva, Centrum
1/1, 017 01 Považská Bystrica len vlastník lesných pozemkov, ktorých sa rozhodnutie o osobitnom
obhospodarovaní týka a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Včas podané odvolanie nemá odkladný
účinok. Toto rozhodnutie je podľa Správneho súdneho poriadku po vyčerpaní riadneho opravného
prostriedku preskúmateľné súdom.

Na vedomie po právoplatnosti:
Okresný úrad Púchov, katastrálny odbor
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Vyvesené dňa: ............................... Pečiatka, podpis: ......................................

Zvesené dňa: ............................... Pečiatka, podpis: ......................................

Prílohy 2

Ing. Jaroslav Beňadik
poverený zastupovaním vedúceho odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10121

Doručuje sa
Obec Zubák, Zubák 164, 020 64  Zubák, Slovenská republika


