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Vec
Verejná vyhláška
Protokol
o výsledkoch prerokovania správ o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti
o lesy pre lesný celok DUCHONKA a lesný celok BISKUPSKÉ LESY RADOŠINA na roky 2020 – 2029.

I. Základné údaje
Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva (ďalej len „OU Nitra, OOP“) tento
protokol vypracoval v zmysle § 41 ods. 9 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Zákon o lesoch“) na základe výsledkov prerokovania správ o doterajšom hospodárení a o určení zásad na
vyhotovenie programu starostlivosti o lesy (ďalej len „PSL“) pre lesný celok (ďalej len „LC“) DUCHONKA a
LC BISKUPSKÉ LESY RADOŠINA na roky 2020 – 2029 (ďalej len „Správy o hospodárení“), ako i na základe
prerokovania pripomienok k Správam o hospodárení a požiadaviek na vypracovanie pokynov na vyhotovenie PSL,
konaného 22.05.2019 v Kultúrnom dome Nitrianska Blatnica. Predmetné Správy o hospodárení vypracovala a
PSL bude vyhotovovať spoločnosť LH Projekt – SK, s.r.o., 8. mája 4387/15, Piešťany, IČO: 36 615 919 (ďalej
len „vyhotovovateľ PSL“), oprávnená vykonávať túto činnosť v zmysle § 42 ods. 1 Zákona o lesoch na základe
živnostenského oprávnenia č. 230-13683 a na základe Čiastkovej zmluvy o dielo č. 432/NLC/2018-VO, účinnej od
05.01.2019 (ďalej len „Čiastková zmluva o dielo“) uzatvorenej v zmysle § 41 ods. 5 Zákona o lesoch medzi verejným
obstarávateľom – Národným lesníckym centrom Zvolen (ďalej len „NLC Zvolen“) a uvedeným vyhotovovateľom
PSL.
LC DUCHONKA bol určený v zmysle § 39 ods. 3 Zákona o lesoch rozhodnutím OU Nitra, OOP č. OUNR-OOP4-2018/023070-2 zo dňa 18.06.2018 ako jednotka priestorového rozdelenia lesa (ďalej len „JPRL“) s
celkovou výmerou 9.433,9765 ha lesných pozemkov, pre ktorú sa vyhotoví PSL na roky 2020 – 2029. Lesné
pozemky začlenené do LC DUCHONKA sa nachádzajú v katastrálnych územiach Ardanovce, Blesovce, Bojná,
Čermany, Hajná Nová Ves, Horné Obdokovce, Horné Štitáre, Chrabrany, Jacovce, Kuzmice, Lipovník, Ludanice,
Malé Dvorany, Malé Ripňany, Nemečky, Nitrianska Blatnica, Norovce, Obsolovce, Podhradie, Prašice, Preseľany,
Radošina, Šalgovce, Tesáre, Továrniky, Tvrdomestice, Urmince, Veľké Bedzany, Veľké Ripňany, Vozokany, Závada,
spolu vo výmere 9 160,3237 ha (okres Topoľčany), Zlatníky vo výmere 108,7600 ha (okres Bánovce nad Bebravou)
a Nová Lehota vo výmere 164,8928 ha (okres Nové Mesto nad Váhom) v obvode Lesného hospodárskeho celku
Topoľčany.
Konkretizácia lesných pozemkov podľa parciel katastra nehnuteľností a grafické znázornenie lesného celku
DUCHONKA sú vymedzené lesným hospodárskym plánom (pred účinnosťou zákona č. 117/2010, t.j. do 30.04.2010
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sa namiesto názvu PSL používal názov „lesný hospodársky plán“) schváleným Krajským lesným úradom v Nitre
č. 2010/00058 zo dňa 05.05.2010, platným v čase vydania tohto protokolu pre Lesný celok Duchonka a lesným
hospodárskym plánom schváleným Krajským lesným úradom v Nitre č. 2010/00056 zo dňa 05.05.2010, platným v
čase vydania tohto protokolu pre Lesný celok Neštátne lesy Duchonka a projektmi starostlivosti o lesný pozemok.
LC BISKUPSKÉ LESY RADOŠINA bol určený v zmysle § 39 ods. 3 Zákona o lesoch rozhodnutím OU
Nitra, OOP č. OU-NR-OOP4-2018/023072-2 zo dňa 12.06.2018 ako JPRL s celkovou výmerou 1. 257,1276
ha lesných pozemkov, pre ktorú sa vyhotoví PSL na roky 2020 – 2029. Lesné pozemky začlenené do LC
BISKUPSKÉ LESY RADOŠINA sa nachádzajú v katastrálnych územiach Ardanovce, Radošina a Šalgovce,
v obvode Lesného hospodárskeho celku Topoľčany. Konkretizácia lesných pozemkov podľa parciel katastra
nehnuteľností a grafické znázornenie lesného celku BISKUPSKÉ LESY RADOŠINA sú vymedzené lesným
hospodárskym plánom schváleným Krajským lesným úradom v Nitre č. 2010/00057 zo dňa 05.05.2010, platným v
čase vydania tohto protokolu pre Lesný celok Biskupské lesy Radošina.
Dôvodom vyhotovenia nových PSL je skutočnosť, že platnosť lesných hospodárskych plánov pre LC Duchonka,
LC Neštátne lesy Duchonka a LC Biskupské lesy Radošina, ako aj projektov starostlivosti o lesný pozemok končí
31.12.2019.
OU Nitra, OOP listom č. OU-NR-OOP4-2019/018068-2, OU-NR-OOP4-2019/018069-2 zo dňa 03.04.2019, ako
orgán štátnej správy na úseku lesného hospodárstva podľa § 56 ods. 1 písm. b) a 67 ods. 8 Zákona o lesoch vo
väzbe na zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, príslušný na konanie podľa § 59 písm. i) Zákona o lesoch, v súlade s § 41 ods.
8 Zákona o lesoch oznámil dotknutým orgánom štátnej správy, právnickým a fyzickým osobám, ktorých práva
môžu byť vyhotovením PSL dotknuté kde do Správ o hospodárení môžu nahliadnuť, vyzval ich na predloženie
pripomienok a požiadaviek k nim v lehote do 15 dní od doručenia tohto oznámenia, upozornil ich na to, že na
pripomienky a požiadavky, ktoré nebudú predložené v tejto lehote sa neprihliada a uviedol dátum prerokovania
Správ o hospodárení na 22.05.2019. Dotknuté orgány štátnej správy boli osobitne upozornené na znenie § 41 ods. 16
Zákona o lesoch, podľa ktorého „ak záväzné vyjadrenie dotknuté orgány štátnej správy nedoručia OU Nitra, OOP
vo vyššie určenej lehote, má sa za to, že nemajú pripomienky k Správam o hospodárení a nemajú požiadavky na
vypracovanie pokynov na vyhotovenie PSL, za ktorých dodržania PSL nebude mať významný vplyv na územie
európskej sústavy chránených území.“
LC DUCHONKA a LC BISKUPSKÉ LESY RADOŠINA sú samostatné JPRL, pre ktoré budú samostatne
vyhotovované a následne v osobitných konaniach schvaľované PSL.
OU Nitra, OOP primerane uplatňujúc ustanovenie § 3 odsek 3 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov a to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a
iných osôb, vykonal prerokovanie obidvoch Správ o hospodárení v uvedených lesných celkoch v jednom termíne.
Podľa § 40 Zákona o lesoch PSL je nástrojom štátu na zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch; nie
je nástrojom na usporiadanie vlastníctva k pozemkom ani určenie obhospodarovateľov lesa.
Na základe výzvy na predloženie pripomienok a požiadaviek k Správam o hospodárení OU Nitra, OOP dostal do
začatia prerokovania Správ o hospodárení len požiadavku Jána Paluša, Lipovník 34, 956 01 Bojná na prihlásenie sa
za účastníka konania, nakoľko na základe plnej moci zastupuje združenie vlastníkov parcely registra „E“ č. 825/1,
885, 886/2,583/101 v k.ú. Lipovník, okres Topoľčany. Menovaný už podal žiadosť na Lesy SR, š.p., OZ Prievidza o
prinavrátenie užívacích práv k predmetným pozemkom. Jeho požiadavka bola riešená v rámci prerokovania bodu II..
Pri prerokovávaní Správ o hospodárení, pred rokovaním doručených a na rokovaní vznesených pripomienok k nej,
boli prijaté tieto závery, pokyny a úlohy:
II. Prehľad obhospodarovania a vlastníckych vzťahov
V tejto časti Správ o hospodárení je uvedený prehľad výmer LC DUCHONKA a LC BISKUPSKÉ LESY
RADOŠINA podľa vlastníckych celkov a lesného hospodárskeho celku; druhu vlastníctva; obhospodarovateľov a
správcov lesov a ich odborných lesných hospodárov (ďalej len „OLH“); posúdenie stavu katastra nehnuteľností
(ďalej len „KN“) a majetkovo právnych pomerov a informácia o stave pozemkových úprav. Projekt pozemkových
úprav bol ukončený v k.ú. Koniarovce, Nemčice, Ludanice a Preseľany.
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V prípade, kde po ukončení pozemkových úprav zanikli nájomné vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam a vlastníci
lesov neprejavili záujem na nich hospodáriť, resp. lesné pozemky prenajať inému subjektu evidovanému v registri
obhospodarovateľov, vedenom podľa § 4 ods. 1 Zákona o lesoch, vyhotovovateľ PSL v plochovej tabuľke uvedie
obhospodarovateľa lesa ako „ostatní“, s uvedením názvu príslušného katastrálneho územia.
V prípade neznámych vlastníkov lesných pozemkov, ktorých LESY SR, š.p. zastupovali v konaní pri pozemkových
úpravách naďalej zostávajú LESY SR, š.p. ako obhospodarovateľ lesa, kým sa tento stav zo strany vlastníka nezmení,
a to tým, že si voči obhospodarovateľovi lesa uplatnia vlastnícke právo. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
poskytnú vyhotovovateľovi PSL zoznam lesných pozemkov, ktoré obhospodarujú v katastrálnych územiach, v
ktorých boli vykonané pozemkové úpravy.
Stanovenie úloh a určenie postupu na riešenie možných situácií počas vyhotovovania PSL pre LC DUCHONKA:
1. Podľa § 4 ods. 1 zákona o lesoch „Orgán štátnej správy lesného hospodárstva na účely zistenia aktuálneho
stavu o účastníkoch konaní podľa tohto zákona vedie evidenciu lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov
lesov a odborných lesných hospodárov“. Evidenciu podľa § 4 ods. 1 zákona o lesoch (ďalej len „evidencia
obhospodarovateľov lesa“) vedú príslušné okresné úrady, pozemkové a lesné odbory, ktorými sú Okresný úrad
Topoľčany, pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, pozemkový a lesný odbor a
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „príslušné OU-PLO“). Na vedenie
evidencie obhospodarovateľov lesov slúži webová aplikácia „register obhospodarovateľov lesov“ prevádzkovaná
NLC Zvolen v Lesníckom geografickom informačnom systéme (ďalej len „LGIS“). Príslušné OU-PLO, v
spolupráci s vyhotovovateľom PSL preveria, prípadne upravia register obhospodarovateľov lesa v LGIS-e tak,
aby zodpovedal aktuálnemu stavu obhospodarovania lesov. V prípade akejkoľvek zmeny v obhospodarovaní lesov
alebo OLH v evidencii obhospodarovateľov lesov, ktorá nastane do konca roka 2019 príslušný OU-PLO oznámi
neodkladne uvedenú zmenu vyhotovovateľovi PSL. Vyhotovovateľ PSL zapracuje do návrhu PSL stav registra
obhospodarovateľov lesa so stavom k 1.1.2020 vrátane. Kód obhospodarovateľa lesa v plochovej tabuľke bude
zodpovedať kódu obhospodarovateľa lesa v registri obhospodarovateľov v LGIS-e.
2. Všetci dotknutí vyhotovovaním PSL bezodkladne nahlásia vyhotovovateľovi PSL každú zmenu v
obhospodarovaní, vlastníckych vzťahoch ako i zmeny v stave KN OU Nitra, OOP a príslušnému OU-PLO. Príslušný
OU-PLO každú zmenu v evidencii obhospodarovateľov lesa neodkladne zaznamená v LGIS-e. Na rokovaní vzišla
takáto úloha medzi Lesnou spoločnosťou Solčianky a Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, PLO.
3. V prípade, že počas vyhotovovania PSL budú od LESOV Slovenskej republiky, š. p. Odštepný závod Prievidza
vydané lesné pozemky ako časti JPRL do obhospodarovania inému subjektu, prípadne doterajší prenajímateľ
písomne oznámi, že nájomnú zmluvu na ďalšie obdobie nepredĺži a stane sa samostatným obhospodarovateľom,
nový a pôvodný obhospodarovateľ lesa v súčinnosti s OLH:
- bezodkladne odsúhlasia a vyznačia vlastnícku hranicu v teréne,
- o odsúhlasení a vyznačení hranice vyhotovia písomný záznam, ktorý podpíšu štatutárni zástupcovia oboch
obhospodarovateľov lesa,
- pôvodný obhospodarovateľ lesa bezodkladne oznámi zmenu obhospodarovateľa vyhotovovateľovi PSL, OU Nitra,
OOP a príslušnému OU-PLO a predloží im záznam o odsúhlasení a vyznačení hranice ako i všetky grafické a písomné
podklady, na základe ktorých bolo uskutočnené predmetné odovzdanie obhospodarovania lesa,
Vyhotovovateľ PSL pri rešpektovaní výmery vymedzenej v ustanovení § 39 ods. 6 Zákona o lesoch zariadi tieto
lesné pozemky ako dielce, alebo v prípade delenia dielcov, ich časti, ako samostatné čiastkové plochy podľa
obhospodarovateľov lesa. Ak nebudú splnené uvedené podmienky bude vyhotovovateľ PSL postupovať podľa § 39
ods. 6 Zákona o lesoch s tým, že porast zariadi s viacerými obhospodarovateľmi lesa a tento sa bude posudzovať ako
spoločná vec. Ako obhospodarovateľ lesa bude uvedený združený obhospodarovateľ. Uvedený postup sa primerane
vzťahuje i na zmeny v obhospodarovaní medzi neštátnymi subjektami. Zoznam takýchto dielcov vyhotovovateľ
PSL predloží OU Nitra, OOP spolu s návrhom PSL,
4. OU Nitra, OOP upozorňuje, že v zmysle vyhlášky č. 461/2009 Z. z. Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších
predpisov (najmä § 46 a § 53), pri vyhotovovaní geometrických, resp. vytyčovacích plánov sa v teréne používa
dočasná stabilizácia hraníc (drevené kolíky, železné trubky...) a povinnosť trvalej stabilizácie je na vlastníkovi (resp.
obhospodarovateľovi) lesného pozemku. Spôsob značenia hraníc dielcov upravuje § 27 ods. 7 vyhlášky Ministerstva
pôdohospodárstva SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa,
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5. V prípadoch, kde toho času hranica medzi obhospodarovateľmi lesa delí dielec s lesným porastom vo veku obnovy,
OU Nitra, OOP týmto určuje termín na odsúhlasenie, vyznačenie hranice v teréne, vyhotovenie písomného záznamu
a jeho predloženie vyhotovovateľovi PSL do 30.06.2019,
6. Zmeny druhu pozemkov v zmysle § 3, § 5 a § 7 Zákona o lesoch budú v PSL zohľadnené len v prípade,
ak budú evidované v KN k 01.01.2020. Právoplatné rozhodnutia o zmene druhu pozemku príslušné OU-PLO
zašlú aj vyhotovovateľovi PSL. Taktiež zašlú aj informáciu o riešení neoprávnených výrubov stromov na lesných
pozemkoch, po ktorých vznikla zalesňovacia povinnosť,
7. Vyhotovovateľ PSL zapracuje do PSL, v súlade s § 35 odsek 6 písm. a) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva
SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesa a o ochrane lesa zmeny údajov KN so stavom k 01.01.2020 na
základe aktuálneho číselného a grafického operátu KN,
8. Prípady pozemkov evidovaných KN v registri „C“ ako lesný pozemok, ktoré sú v skutočnosti intenzívne
poľnohospodársky využívané, budú pri vyhotovení PSL v súlade s Pracovnými postupmi hospodárskej úpravy lesov
– 2008, príloha č. 14, bod III. 1B. riešené ako „iný druh lesného pozemku“,
9. Zmeny vo výmerách lesných pozemkov vyplývajúce zo stavu KN k 01.01.2020, ktoré ovplyvnia výmeru LC
DUCHONKA, bude riešiť OU Nitra, OOP v rozhodnutí o schválení PSL na základe vyhotovovateľom predloženého
úplného návrhu PSL.
Pre LC BISKUPSKÉ LESY RADOŠINA sa použijú uvedené úlohy a postup primerane k vzniknutému stavu
III. Prehľad doterajšieho hospodárenia a záujmy obhospodarovateľov lesa
V Správach o hospodárení sú uvedení tí obhospodarovatelia lesa, ktorí k termínu písania Správ o hospodárení
predložili požadované výsledky o doterajšom hospodárení vo vzťahu k platným lesným hospodárskym plánom,
spracovaných na základe údajov z lesnej hospodárskej evidencie so stavom k 31.12.2018.
IV. Špecifiká a obmedzenia ovplyvňujúce vyhotovenie PSL a obhospodarovanie lesov, záujmy dotknutých orgánov
a organizácií
1. Výskumné plochy, trvale monitorované plochy, líniové stavby.
Vyhotovovateľ PSL v Správach o hospodárení uviedol jemu dostupné údaje o výskumných plochách, trvale
monitorovacích plochách a líniových stavbách.
Pri riešení líniových stavieb na lesných pozemkoch si obhospodarovatelia dotknutých lesných pozemkov vo
vlastnom záujme vyžiadajú od ich prevádzkovateľov (správcov) doklady preukazujúce oprávnenosť ich zriadenia,
pokiaľ ich už nemajú. Tieto doklady predložia vyhotovovateľovi PSL do 30.06.2019, ktorý ich zohľadní v opise
porastov. V prípade nepredloženia uvedených podkladov vyhotovovateľ PSL pri opise porastov zohľadní ochranné
pásma predmetných líniových stavieb podľa existujúceho stavu v teréne a príslušných noriem, týkajúcich sa
ochranných pásiem.
2. Zdroje lesného reprodukčného materiálu (ďalej len „LRM“):
V správe o hospodárení pre LC DUCHONKA sú uvedené uznané lesné porasty a génové základne. Identifikované
zdroje, semenné porasty, výberové stromy a semenné sady sa na tomto LC nenachádzajú.
V správe o hospodárení pre LC BISKUPSKÉ LESY RADOŠINA sú uvedené len dva uznané lesné porasty.
Identifikované zdroje, semenné porasty, výberové stromy a semenné sady sa na tomto LC nenachádzajú.
OU Nitra, OOP v tejto súvislosti upozorňuje na povinnosť dodržiavania postupov a termínov vymedzených v
príslušných ustanoveniach zákona č. 138/2010 Z. z. o LRM v znení neskorších predpisov s cieľom zosúladenia
postupov a termínov pri uznávaní zdrojov lesného reprodukčného materiálu.
3. Chránené územia ochrany prírody a ich ochranné pásma (zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov).
V Správe o hospodárení pre LC DUCHONKA sú uvedené chránené územia v členení: prírodná rezervácia (Čepúšky,
Holé brehy, Prieľačina), územia európskeho významu (Vinište, Hradná dolina, Kulháň, Bočina, Prieľačina a Prašická
dubina), chránená krajinná oblasť (Ponitrie a Biele Karpaty), a všeobecné požiadavky ochrany prírody.
V Správe o hospodárení pre LC BISKUPSKÉ LESY RADOŠINA je uvedená len prírodná pamiatka (jaskyňa)
Čertova pec, návrh usmernenia lesohospodárskych činností a všeobecné požiadavky ochrany prírody.
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Vyhotovovateľ PSL zohľadní v maximálne možnej miere všeobecné požiadavky ochrany prírody vyplývajúce zo
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
4. Chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd a pásma hygienickej ochrany vodárenských zdrojov.
V obvode LC DUCHONKA sa nenachádza žiadna chránená vodohospodárska oblasť. V Správe o hospodárení je
uvedený len jeden vodný zdroj v k.ú. Nová Lehota – Úhrad. Túto informáciu poskytol OU Nové Mesto nad Váhom.
Od iných okresných úradov neboli
poskytnuté žiadne informácie. Údaje o vodných zdrojoch pre LC BISKUPSKÉ LESY RADOŠINA neboli
poskytnuté.
V zmysle § 28 ods. 2 písm. e) 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 (vodný zákon) v znení neskorších predpisov je
potrebné vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy pre schválenie PSL v ochranných pásmach vodárenských zdrojov.
Obmedzenia v lokalitách vodných zdrojov a v ich bezprostrednej blízkosti sa riadia podľa súčasnej platnej legislatívy
(vodný zákon a vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 29/2005 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v
ochranných pásmach vodárenských zdrojov).
OU Nitra, OOP u k l a d á vlastníkom a obhospodarovateľom lesov, aby prostredníctvom OLH predložili
vyhotovovateľovi PSL ďalšie (existujúce), v Správach o hospodárení neuvedené, právoplatné vodoprávne
rozhodnutia o ich vyhlásení do 30.06.2019. V prípade, ak vyhotovovateľ PSL nebude mať k dispozícii presnejšie
hranice ochranných pásiem vodárenských zdrojov, použije hranice tak, ako boli uvedené v lesnom hospodárskom
pláne s platnosťou na roky 2010 až 2019.
5. Súčasťou Správy o hospodárení pre LC DUCHONKA je aj návrh LESOV SR, š.p., o rešpektovanie požiadaviek
týkajúcich sa objektu PRO SILVA „Duchonka“, "Duchonka2“, „Zľavy“, „Myslíková“ a „Vozokany“.
OÚ-NR-OOP súhlasí so zapracovaním zásad tohto prírode blízkeho obhospodarovania lesov do návrhu
plánu hospodárskych opatrení v dotknutých jednotkách priestorového rozdelenia lesa podľa požiadavky
obhospodarovateľa lesa.
V tejto súvislosti OÚ-NR-OOP u k l a d á vyhotovovateľovi PSL aby v jednotkách priestorového rozdelenia lesa
začlenených do objektov PRO SILVA v opise porastov uviedol pod písmenom F-osobitný účel kód 29, ktorý sa v
slovnom popise premietne do opisu „porast Pro Silva“. Pri zaraďovaní porastov do návrhu na obhospodarovanie ako
trvalo viac etážové porasty (TVEP) so spôsobom obhospodarovania „t“, bude dodržaný postup a kritéria pre výber
JPRL v zmysle usmernenia č. 1/2014 NLC-ÚHÚL Zvolen - „pracovný postup na vytváranie a návrh hospodárskych
opatrení TVEP v PSL“ v aktualizovanom znení v zmysle časti C) usmernenia č. 1/2015 NLC–ÚHÚL Zvolen. JPRL
nachádzajúcim sa v objektoch PRO SILVA nespĺňajúcim kritéria na zaradenie do TVEP bude priradený bežný model
hospodárenia (bez spôsobu obhospodarovania „t“). Skutočnosť, že sú súčasťou objektu PRO SILVA bude vyznačená
v súlade s platnými pracovnými postupmi HÚL v opisnej časti PSL v skupine kódov „F“.
V. Kategorizácia lesov
1. Po preskúmaní navrhnutej kategorizácie lesov vypracovanej NLC Zvolen v rámci komplexného zisťovania stavu
lesa OU Nitra, OOP o d s ú h l a s u j e predložený návrh na vyhlásenie ochranných lesov v obvode:
- LC DUCHONKA v rozsahu 401,93 ha (- 22,47 ha oproti platnému stavu) subkategórie a/ a 630,39 ha (+ 48,25
ha oproti platnému stavu) subkategórie d/,
- LC BISKUPSKÉ LESY RADOŠINA v rozsahu 9,70 ha subkategórie a) a 69,94 ha subkategórie d). Tento rozsah
je totožný so súčasne platným stavom.
2. Vyhotovovateľ PSL po spresnení a preverení predbežných návrhov v teréne predloží OU Nitra, OOP návrh na
vyhlásenie ochranných lesov spolu s predložením úplného návrhu PSL. Návrh je potrebné vypracovať v členení
podľa JPRL, subkategórií a vlastníckych celkov.
3. OU Nitra, OOP informoval prítomných, že na obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2029 t. j. na obdobie platnosti
nového PSL pre LC DUCHONKA boli v zmysle § 16 Zákona o lesoch vyhlásené lesy osobitného určenia:
- subkategórie c/ o výmere 7,6821 ha, Národná kultúrna pamiatka Bojná – Valy, JPRL 3291,
(Rozhodnutie OU Nitra, OOP č. OU-NR-OOP4-2019/010157 zo dňa 16.01.2019)
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- subkategórie e/ o výmere 15,0367 ha, Prírodná rezervácia Čepúšky, JPRL 2026 o výmere 7,2772 ha a
Prírodná rezervácia Prieľačina – JPRL 2244 o výmere 7,7595 ha. (Rozhodnutie OU Nitra, OOP č. OU-NROOP4-2019/009620-2 zo dňa 03.01.2019)
- subkategórie f/ o výmere 173,9236 ha, Génová základňa Myslíková, JPRL 2051, 2053, 2054, 2060, 2061, 2068,
2106, 21071, 21072, 21091, 21092, 2110, 21111, 21112 , 21121, 21122, 21131, 21132 a 2114. (Rozhodnutie OU
Nitra, OOP č. OU-NR-OOP4-2018/044918-2 zo dňa 14.12.2018)
Označenie JPRL a ich výmera vychádza z platného programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Duchonka, resp.
Lesný celok Neštátne lesy Duchonka (subkategória c/), schválených na roky 2010 – 2019.
V obvode LC BISKUPSKÉ LESY RADOŠINA neboli vyhlásené lesy osobitného určenia.
VI. Komplexné zisťovanie stavu lesa a vývoja lesov a rámcové plánovanie
NLC Zvolen, Ústav pre hospodársku úpravu lesov, odbor komplexného zisťovania stavu lesa v roku 2018 vykonal
komplexné zisťovania stavu lesa na LC DUCHONKA a LC BISKUPSKÉ LESY RADOŠINA. OU Nitra, OOP
po oboznámení sa s jeho obsahom n e m á v ý h r a d y k uplatneniu návrhov základných rozhodnutí a cieľov
hospodárenia (modelom hospodárenia), ktoré sú odporučením pre podrobné plánovanie v jednotlivých JPRL pre LC
DUCHONKA a LC BISKUPSKÉ LESY RADOŠINA v rozsahu tak, ako boli predložené NLC Zvolen.
Na základe požiadavky LESY SR, š.p., v súlade so špecifickou históriou a stavom lesných porastov v riešených
lesných celkoch, upraví NLC v lesnej oblasti 02B, prevádzkovom súbore 211-32, rubnú dobu zo 110 rokov na 100
rokov pri 30 ročnej obnovnej dobe.
Vyhotovovateľ PSL môže v odôvodnených jednotlivých prípadoch pri vyhotovovaní PSL 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.
Prípadné ďalšie odlišnosti od schválených modelov hospodárenia bude OU Nitra, OOP riešiť na základe podnetu
vyhotovovateľa PSL v osobitnom konaní.
VII. Zásady vykonávania prác hospodárskej úpravy lesov
a) priestorové rozdelenie lesa
Priestorové rozdelenie lesa v doteraz platnom lesnom hospodárskom pláne je vykonané na dielce. V rámci dielcov
sú podľa potreby vyplývajúcej z veku, zastúpenia drevín a rozrôznenosti porastu vytvorené čiastkové plochy a
porastové skupiny. Toto rozdelenie bude zachované aj v novom PSL s pôvodným číslovaním JPRL. Vyhotovovateľ
PSL bude meniť číslovanie dielcov podľa potreby iba v odôvodnených prípadoch. Čiastkové plochy v dielci
budú označované priebežne tak, aby v označení nechýbali štandardne používané písmená abecedy. Označenie
porastových skupín v poraste bude zodpovedať postupnosti ich veku smerom od najstaršej porastovej skupiny k
vekovo najmladšej porastovej skupine. Priestorové rozdelenie lesa sa v maximálnej miere prispôsobí na v teréne
identifikovateľné katastrálne hranice. Z titulu užívania, kalamity, sa môžu čiastkové plochy a porastové skupiny
vytvoriť odlišne od zásad uvedených v Pracovných postupoch HÚL č. A/2008/1611, schválených Ministerstvom
pôdohospodárstva SR, dňa 09.01.2009 pod č. 455/2009-710.
1. Údržbu hraníc zabezpečuje obhospodarovateľ lesa, pri nejednoznačnej hranici v spolupráci s vyhotovovateľom
PSL. Za údržbu hranice sa považuje aj to, keď došlo k zmene kategórie lesa v pôvodných hraniciach dielca, t.
j. mení sa iba farba označenia hranice (informáciu podá vyhotovovateľ PSL). Preznačenie (obnovenie označenia)
pôvodných hraníc JPRL zabezpečia ich obhospodarovatelia do 30.06.2019 tak, ako je uvedené v rozhodnutí o určení
LC DUCHONKA a LC BISKUPSKÉ LESY RADOŠINA.
2. Vyznačenie nových, alebo zmenených hraníc JPRL (okrem vlastníckych a užívateľských hraníc) zabezpečí
vyhotovovateľ PSL v termíne do 30.11.2019.
3. Stavbu nových, alebo opravu starých hospodárskych resp. hraničných kopcov zabezpečí vlastník, alebo
obhospodarovateľ lesa podľa usmernenia pracovníkov vyhotovovateľa PSL. Číslovanie hospodárskych a hraničných
kopcov bude v zásade identické s pôvodným číslovaním, v prípade výstavby nového kopca (zahustenie kopcov v
jednej línii) sa nebude číslovanie posúvať. Nové kopce sa v súlade s platnými pracovnými postupmi HÚL (kapitola
2.6.7.2) očíslujú podlomením čísla susedného kopca (napr. 3/1, 3/2). Definitívne očíslovanie hospodárskych
a hraničných kopcov vykoná vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa najneskôr do 30 dní po obdržaní
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provizórnych máp. Číslovanie hraničných kopcov od susedných LHC bude prevzaté. Na nejasných hraniciach v
dielcoch 1.vekovej triedy (t. j. do 20 rokov veku) vyrúbe obhospodarovateľ lesa prieseky široké do 4 m.
b) meračské a mapovacie práce
1. Meračské a mapovacie práce sa vykonajú podľa stanoviska NLC Zvolen - Ústavu lesných zdrojov a informatiky,
odboru Diaľkového prieskumu Zeme, ako povereného správcu tematického štátneho mapového diela lesného
hospodárstva pre PSL s platnosťou od 01.01.2020, ktoré je uvedené v Správach o hospodárení.
2. V lesných porastoch s vekom nižším ako je vek začatia obnovy v prípadoch narušenia týchto porastov plošnou
kalamitou (časti s nespracovanou alebo odstránenou kalamitou, kde je predpoklad posunu porastovej steny) je možné
vytvárať porastové skupiny. Súvislé holiny nad 0,30 ha sa vždy vylišujú ako samostatné porastové skupiny. Menšie
holiny, do 0,30 ha sa môžu zariadiť a mapovať ako odlišné časti porastu s odlišným plánom hospodárskych opatrení.
O ich existencii bude uvedená informácia v opise porastu.
3. Biele plochy (pozemky porastené lesnými drevinami, ktoré nie sú v KN evidované ako lesné pozemky) nebudú
predmetom zisťovania a evidencie v PSL.
4. Lesné pozemky budú v PSL zaraďované v členení podľa § 3 ods. 1 Zákona o lesoch. Rozdiely medzi
členením lesných pozemkov v doteraz platných lesných hospodárskych plánoch a novým návrhom PSL je potrebné
dokladovať rozhodnutím alebo súhlasom príslušného OU-PLO. Nové plochy bez lesných porastov možno v PSL
zariadiť v prípade lesných ciest a zvážnic, lesných skladov, rozdeľovacích priesekov, rekreačných miest, políčok
pre zver a ohryzových plôch pre zver až po vydaní rozhodnutia príslušného OU-PLO o trvalej alebo dočasnej
zmene využitia lesného pozemku. Plochy bez lesných porastov ako sú rašeliniská, suťoviská, skaly a prameniská,
kde existencii lesných porastov bránia prírodné podmienky stanovišťa je možné zariadiť po vydaní súhlasného
stanoviska príslušného OU-PLO.
c) zisťovanie zásob dreva v lesných porastoch
Zisťovanie porastových zásob bude vykonané v zmysle § 33 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č.
453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesa a ochrane lesa (ďalej len „Vyhláška“). V súlade s § 33 ods. 4 Vyhlášky
a kapitolou 3.5.4 platných pracovných postupov HÚL možno v odôvodnených prípadoch použiť aj ostatné metódy
zisťovania zásob odlišné od Vyhlášky a to:
1. V rovnovekých porastoch, s rovnomerným zakmenením, v ktorých bola v minulom desaťročí zistená zásoba
priemerkovaním naplno a tieto neboli obnovované, alebo boli obnovované v pravidelných tvaroch, je možné použiť
metódu aktualizácie zásob.
2. V nepriechodných porastoch (hustý podrast krovín a drevín, voda a pod.), kde sa nedosiahne presnosť a
spoľahlivosť zisťovania zásob, možno použiť metódu rastových tabuliek nediferencovaných na zásobové úrovne
alebo metódu ťažbových výsledkov z lesnej hospodárskej evidencie.
3. V hrúbkovo homogénnych zvyškoch porastov je možné použiť vzorníkovú metódu stredného kmeňa.
4. V porastoch, kde bude plánovaná obnovná ťažba v prvom roku platnosti PSL môže byť na zisťovanie zásob
použitá metóda kombinácie priemerkovania na obnovných prvkov a výberového merania na ostatnej ploche.
5. V porastoch pred dosiahnutím veku začatia obnovy a v trvalo viacetážových porastoch s plánom obnovnej ťažby v
objeme do 20 % zásoby, môže vyhotovovateľ PSL zisťovať zásobu pomocou rastových tabuliek nediferencovaných
na zásobové úrovne.
6. V porastoch s tretím, prípadne štvrtým stupňom ohrozenia môže vyhotovovateľ PSL použiť na zistenie zásoby
metódu rastových tabuliek nediferencovaných na zásobové úrovne.
7. V rubných porastoch s porastotvorným zastúpením drevín jelša lepkavá, breza bradavičnatá, javor poľný a osika
v kategórii hospodárskych lesov tvaru vysokého, v ktorých sa neplánuje dokončenie obnovy, je možné určiť zásobu
rubných porastov metódou ťažbových výsledkov z lesnej hospodárskej evidencie, prípadne zistiť pomocou rastových
tabuliek nediferencovaných na zásobové úrovne.
Vyhotovovateľ PSL uvedie vo všeobecnej časti PSL zoznam dielcov s odlišným spôsobom zisťovania zásob.
V rubných porastoch tvaru nízkeho s dominantným zastúpením duba, buka a agáta sa pri určení zásoby porastu
uprednostní metóda ťažbových výsledkov z lesnej hospodárskej evidencie pred metódou rastových tabuliek
nediferencovaných na zásobové úrovne.
d) časová úprava
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Vykoná sa v zmysle § 39 ods. 8 Zákona o lesoch a § 28 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 453/2006
Z. z. o hospodárskej úprave lesa a o ochrane lesa.
Vyhotovovateľ PSL môže v odôvodnených jednotlivých prípadoch pri vyhotovovaní PSL :
1. upraviť vek začatia obnovy (rubný vek) pričom zohľadní najmä:
- strednú hrúbku porastu vo vzťahu k absolútnej výškovej bonite, zakmeneniu a strednému veku,
- stav prirodzeného zmladenia vo vzťahu k porastovým veličinám materského porastu
- intenzitu a rozsah poškodenia porastu (rekonštrukčný rubný vek),
2. plánovať obnovnú ťažbu v častiach predrubných porastov, kde tieto časti dosiahli rubnú zrelosť a nie je racionálne
ich zaraďovať ako samostatné JPRL,
e) ťažbová úprava
1. Vykoná sa podľa zásad vyplývajúcich zo všeobecne platného záväzného právneho predpisu (hlavne § 28 a §
29 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesa a o ochrane lesa).
Výber ťažbového ukazovateľa, v súlade s § 29 ods. 5 a 6 uvedenej vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR
zabezpečí vyhotovovateľ PSL. Určený ťažbový ukazovateľ vyhotovovateľ PSL predloží OU Nitra, OOP v termíne
s predložením úplného návrhu PSL.
2. V prípade záujmu obhospodarovateľov lesa na realizáciu hospodárskych opatrení v období od skončenia platnosti
LHP s platnosťou pre roky 2010 – 2019 do schválenia PSL s platnosťou pre roky 2020 – 2029 sa bude postupovať v
súlade s § 41 ods. 15 Zákona o lesoch s tým, že návrh hospodárskych opatrení v uvedenom časovom období predloží
obhospodarovateľ lesa prostredníctvom OLH vyhotovovateľovi PSL na vyjadrenie v termíne do 30.11.2019.
Vyhotovovateľ PSL po preverení návrhov a po ich prerokovaní s vlastníkom, správcom a obhospodarovateľom lesa
a s dotknutými orgánmi štátnej správy ich zašle na OU Nitra, OOP. OU Nitra, OOP upozorňuje OLH na povinnosť,
aby primerane s návrhom obnovných ťažieb predložili aj výchovné ťažby a prerezávky.
VIII. Súčasti PSL
1. Súčasti PSL budú vyhotovené v rozsahu určenom platnou čiastkovou zmluvou o dielo. Vyhotovovateľ PSL
najneskôr do 30 dní od zverejnenia právoplatného rozhodnutia o schválení PSL na dátovom portáli LGIS-u
protokolárne odovzdá OU Nitra, OOP v elektronickej forme vo formáte PDF súčasti PSL podľa § 40 ods. 2 Zákona
o lesoch, ktorými sú všeobecná časť; opis porastov; plán hospodárskych opatrení; plochová tabuľka; prehľadové
tabuľky, obrysová a porastová mapa a súčasť PSL podľa § 40 ods. 3 písm. a) Zákona o lesoch, ktorou je prieskum
a plán lesnej dopravnej siete.
2. Vyhotovovateľ PSL v súlade s § 40 ods. 4 Zákona o lesoch vyhotoví pre všetkých obhospodarovateľov lesov v
lesnom celku výpis z PSL, ktorý v elektronickej podobe vo formáte PDF doručí prostredníctvom OU Nitra, OOP
jednotlivým obhospodarovateľom lesa.
IX. Zásady spolupráce s obhospodarovateľmi lesa, OLH a inými subjektmi
1. Spoluprácu zo strany obhospodarovateľov budú zabezpečovať OLH (§ 48 ods. 2 písm. a/ Zákona o lesoch).
2. V prípade, že počas obnovy PSL nebude u obhospodarovateľa lesa zabezpečené odborné hospodárenie v lese
prostredníctvom OLH, zodpovednosť za spoluprácu pri vyhotovovaní PSL preberá priamo obhospodarovateľ lesa.
3. Spoluprácu zo strany vyhotovovateľa PSL bude zabezpečovať:
LH Projekt-SK, s.r.o. Piešťany, 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany, Ing. Rastislav Džubas, Email
dzubas@lhprojekt.sk, mob. +421 905 554730 a vedúci pracovnej skupiny: Ing. Alexander Vierotis, Hoštáky 16, 921
01 Piešťany, Email vietoris@lhprojekt.sk, mob. +421 907 759 440.
4. Kontakt na Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor: Ing. Tomáš Bezúr, OU Topoľčany, PLO, Nám.
Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany, Email tomas.bezur@minv.sk, tel.: 038/5433242
Kontakt na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové
Mesto nad Váhom: Ing. Viera Juríková, Email viera.jurikova@minv.sk, tel.: 032/7745 706
Kontakt na Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, pozemkový a lesný odbor: Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce
nad Bebravou: Ing. Igor Žaťko, Email igor.zatko@minv.sk, opl.bn@minv.sk, tel.: 038/7606 001, pýtať klapku 135,
038/7602 744.
5. Kontakt na OU Nitra, OOP je uvedený na prvej strane dole pod čiarou tohto protokolu
X. OU Nitra, OOP ďalej určuje:
1. V súlade s ustanovením § 41 ods. 10 Zákona o lesoch konanie o vyhotovení PSL sa začína dňom vyhotovenia
tohto protokolu, teda 31.05.2019. Na pripomienky a požiadavky, ktoré neboli k tomuto termínu uplatnené sa v súlade
s citovaným právnym ustanovením neprihliada.
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2. Obhospodarovateľ lesa prostredníctvom svojho OLH v termíne do 15.07.2019 odovzdá vyhotovovateľovi PSL
odpočet vykonaných hospodárskych opatrení v JPRL od začiatku platnosti LHP do 30.06.2019, teda aj za posledný
polrok platnosti LHP. V tomto termíne poskytnú obhospodarovatelia lesa vyhotovovateľovi PSL ostatné podklady
potrebné pre vyhotovenie PSL, najmä dohody o odovzdaní majetku, geometrické plány, rozhodnutia o zmenách v
KN a iné, s konaním súvisiace podklady. Ďalšie zmeny stavu operatívne a priebežne až do konca roka 2019.
3. Odpočty ťažieb, zalesňovania a prerezávok za obdobie od 01.07.2019 do 31.12.2019 dodá obhospodarovateľ lesa
vyhotovovateľovi PSL najneskôr do 15.01.2020 v členení po drevinách a mesiacoch spolu s grafickou evidenciou.
4. U obhospodarovateľov lesa s výmerou lesných pozemkov nad 50 ha vyhotovovateľ PSL osobitne prerokuje s
príslušným obhospodarovateľom lesa prostredníctvom jeho OLH bilanciu holín, úlohy prvého zalesnenia, rozsah
opakovaného zalesnenia a novovzniknutých etáží v termíne do 15.02.2020. Z prerokovania bude vyhotovený
záznam, tento bude uložený u vyhotovovateľa PSL. U obhospodarovateľov lesa s výmerou lesných pozemkov do
50 ha bude, s ohľadom na nižší počet porastov, bilancia holín, rozsah zalesňovania a etáží súčasťou prerokovania
návrhu PSL.
5. Vyhotovovateľ PSL sa v čiastkovej zmluve o dielo zaviazal, že v rámci II, etapy, v termíne do 30.11.2019,
prerokuje s obhospodarovateľom lesa a jeho odborným lesným hospodárom opis porastov a plán hospodárskych
opatrení a výsledky prieskumov. Ak sa jednotliví obhospodarovatelia, resp. odborní lesní hospodári nedohodnú s
vyhotovovateľom PSL na inom mieste a termíne, uskutoční sa toto prerokovanie dňa 23.11.2019 o 9.00 hod. v
priestoroch Lesnej správy Duchonka, 956 22 Prašice. Záznamy o prerokovaní predloží vyhotovovateľ PSL OU Nitra,
OOP spolu s návrhom PSL.
6. Vyhotovovateľ PSL v zmysle § 41 ods. 9 Zákona o lesoch a článkom č. 4 Čiastkovej zmluvy o dielo predloží
OU Nitra, OOP návrh PSL pre LC DUCHONKA a LC BISKUPSKÉ LESY RADOŠINA na roky 2020 – 2029, v
termíne najneskôr do 15.12.2019.
7. Vyhotovovateľ PSL odovzdá obhospodarovateľom lesa provizórnu porastovú a obrysovú mapu so stavom k
01.01.2020 a porovnávací výkaz nového a starého označenia JPRL v elektronickej forme (tlačový výstup vo formáte
PDF) do 15.02.2020
8. Úplný elaborát PSL pre LC DUCHONKA a LC BISKUPSKÉ LESY RADOŠINA na roky 2020 – 2029 predloží
vyhotovovateľ PSL v súlade s článkom č. 4 Čiastkovej zmluvy o dielo OU Nitra, OOP na schválenie najneskôr do
30.04.2020.
9. Vyhotovovateľ PSL v súlade s čl. 4 Čiastkovej zmluvy o dielo protokolárne odovzdá OU Nitra, OOP súčasti PSL
do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení PSL a jeho zverejnení na dátovom portáli LGIS.
OU Nitra, OOP upozorňuje, že v súlade s ustanoveniami § 36, § 41 ods. 11 a § 48 Zákona o lesoch sú
obhospodarovatelia lesa, vyhotovovateľ PSL, príslušní OLH a orgány štátnej správy povinní postupovať podľa
pokynov na vyhotovenie PSL pre LC DUCHONKA a LC BISKUPSKÉ LESY RADOŠINA obsiahnutých v tomto
protokole. Podľa potreby OU Nitra, OOP vykoná osobitnú kontrolu ich plnenia. V prípade akýchkoľvek problémov,
ktoré sa vyskytnú v súvislosti s riešením týchto zásad a požiadaviek pri vypracovaní nového PSL, je potrebné tieto
písomne alebo elektronicky nahlásiť na OU Nitra, OOP, ktorý určí ďalší postup.
Pripomienky vznesené počas prerokovania Správy o hospodárení a požiadavky k vyhotoveniu PSL pre LC
DUCHONKA a LC BISKUPSKÉ LESY RADOŠINA sú zapracované v tomto protokole.
Tieto zásady a pripomienky boli počas prerokovania Správ o hospodárení nahlas prednesené, účastníci konania,
vyhotovovateľ PSL a dotknuté orgány štátnej správy boli s nimi oboznámení.
Na rokovaní bolo dohodnuté, že z hľadiska operatívnosti a hospodárnosti konania bude tento protokol o prerokovaní
správy o hospodárení doručený elektronicky vo formáte PDF tým účastníkom konania, ktorí v prezenčnej listine
uvedú elektronický kontakt. Súčasne OU Nitra, OOP zverejní tento protokol na dátovom portáli LGIS.
V súlade s ustanovením § 48 odsek 2 písm. a) Zákona o lesoch OLH s obsahom protokolu do 10 dní od doručenia
tohto protokolu neodkladne oboznámia príslušných vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesa.
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Vzhľadom k tomu, že v tomto konaní je viac ako 50 dotknutých fyzických osôb alebo právnických osôb, účastníkov
konania alebo zúčastnených osôb, doručenie tejto písomnosti sa v súlade s § 26 správneho poriadku vykoná tak, že
sa po dobu 15 dní vyvesí na úradnej tabuli Okresného úradu Nitra. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
OU Nitra, OOP súčasne zverejní túto písomnosť i iným spôsobom v mieste obvyklým, a to zverejnením na
svojom webovom sídle http://www.minv.sk/?uradna-tabula-odboru, ako aj na úradných tabuliach okresných úradov
Topoľčany, Trenčín, Bánovce nad Bebravou a Nové Mesto nad Váhom, a tiež v obciach podľa dotknutých
katastrálnych území, čím sa doručí i účastníkom konania, ktorí nie sú OU Nitra, OOP známi. Z týchto dôvodov OU
Nitra, OOP žiada Okresný úrad Topoľčany, Okresný úrad Trenčín, Okresný úrad Bánovce nad Bebravou a Okresný
úrad Nové Mesto nad Váhom ako aj dotknuté obecné úrady o zverejnenie tejto písomnosti po dobu 15 dní spôsobom
v mieste obvyklým a následne o zaslanie potvrdenia o jeho zverejnení. Priloženú návratku po uplynutí vývesnej
lehoty s vyznačením dátumu vyvesenia a zvesenia, pečiatkou a podpisom je potrebné vrátiť na OU Nitra, OOP.
Podľa § 41 ods. 18 Zákona o lesoch sa na toto konanie nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
Prerokoval a zapísal: Ing. Ján Rosenberg
Prílohy: (uložené v spise OU Nitra, OOP)
1. Prezenčná listina
2. Pripomienky, stanoviská, požiadavky účastníkov konania
3. Správy o hospodárení na roky 2020 – 2029

Ing. Peter Straňák
vedúci
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Rozdeľovník
k
OOP4-2019/018069-007

OU-NR-

Obec Ardanovce, Ardanovce 11, 956 06
Ardanovce
Obec Blesovce, Blesovce 117, 956 01 Blesovce
Obec Bojná, Bojná 201, 956 01 Bojná
Obec Čermany, Čermany 182, 956 08 Čermany
Obec Dvorany nad Nitrou, Dvorany nad Nitrou
13, 956 11 Dvorany nad Nitrou
Obec Hajná Nová Ves, Hajná Nová Ves 76, 956
03 Hajná Nová Ves
Obec Horné Obdokovce, Horné Obdokovce
389, 956 08 Horné Obdokovce
Obec Horné Štitáre, Horné Štitáre 75, 956 03
Horné Štitáre
Obec Chrabrany, Mlynská 326/3, 955 01
Chrabrany
Obec Jacovce, Farská 288/6, 956 21 Jacovce
Obec Kuzmice, Jacovská 231, 956 21 Kuzmice
Obec Lipovník, Lipovník 113, 956 01 Lipovník
Obec Ludanice, SNP 448/69, 956 11 Ludanice
Obec Malé Ripňany, Malé Ripňany 87, 956 07
Malé Ripňany
Obec Nemečky, Nemečky 194, 956 22 Nemečky
Obec Nitrianska Blatnica, Nitrianska Blatnica 6,
956 05 Nitrianska Blatnica
Obec Norovce, Norovce 140, 956 39 Norovce
Obec Podhradie, Podhradie 91, 955 01
Podhradie
Obec Prašice, 1. mája 142, 956 22 Prašice
Obec Preseľany, Preseľany 77, 956 12 Preseľany
Obec Radošina, Školská 416, 956 05 Radošina
Obec Šalgovce, Šalgovce č. 26, 956 06 Šalgovce
Obec Tesáre, Tesáre 128, 956 21 Tesáre
Obec Tovarníky, Obrancov mieru 82/5, 955 01
Tovarníky
Obec Tvrdomestice, Tvrdomestice 42, 956 22
Tvrdomestice
Obec Urmince, Urmince 493, 956 02 Urmince
Obec Veľké Ripňany, Poštová 461, 956 07 Veľké
Ripňany
Obec Vozokany, Vozokany 100, 956 05
Vozokany
Obec Závada, Závada 152, 955 01 Závada
Mesto Topoľčany, Nám. M.R. Štefánika 1, 955
01 Topoľčany 1
Obec Nová Lehota, Nová Lehota 50, 916 35
Nová Lehota
Obec Zlatníky, Zlatníky 42, 956 37 Zlatníky
Okresný úrad Topoľčany, Nám. Ľ. Štúra 1738,
955 01 Topoľčany 1
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Námestie
Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou 1
Okresný úrad Nitra, Štefánikova 69, 949 01
Nitra 1
Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911
01 Trenčín 1
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