
VZOR VEDENIA PÍSOMNEJ ČASTI VLASTNEJ EVIDENCIE
 LESNÝCH POZEMKOV

Pod¾a jednotlivých právnych dôvodov užívania alebo obhospodarovania lesných pozemkov sa evidencia člení na
a) lesné pozemky užívané na základe vlastníctva alebo správy,
b) lesné pozemky užívané na základe nájmu,
c) lesné pozemky obhospodarované na základe osobitného právneho predpisu.

Pre každý právny dôvod užívania alebo obhospodarovania sa použije samostatný vzor evidencie.

Vysvetlivky k členeniu lesných pozemkov:

Lesné porasty, lesné škôlky, lesné semenné sady a plantáže, rozde¾ovacie prieseky, lesné cesty, lesné sklady,
pozemky so špecifickým funkčným zameraním, produktovody, neúrodné lesné pozemky, vysokohorské pozemky,
iné lesné pozemky a pozemky bez hospodárskej úpravy lesov.

VZOR VEDENIA VLASTNEJ EVIDENCIE STAVIEB SLÚŽIACICH
 LESNÉMU HOSPODÁRSTVU

Pod¾a jednotlivých právnych dôvodov užívania alebo obhospodarovania stavieb sa evidencia člení na
a) lesné stavby užívané na základe vlastníctva alebo správy,
b) lesné stavby užívané na základe nájmu,
c) lesné stavby užívané na základe osobitného právneho predpisu.

Pre každý právny dôvod užívania alebo obhospodarovania sa použije samostatný vzor evidencie.
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