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326
ZÁKON
z 23. júna 2005
o lesoch

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
PRVÝ DIEL
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet zákona
(1) Tento zákon upravuje
vymedzenie lesných pozemkov a ich ochranu,
vlastníctvo lesných pozemkov a vyuívanie lesov,
odborné hospodárenie v lesoch,
podporu trvalo udrate¾ného hospodárenia v lesoch
z verejných zdrojov,1)
e) pôsobnos orgánov tátnej správy lesného hospodárstva a tátny dozor v lesoch,
f) sankcie za poruenie povinností ustanovených týmto zákonom.

a)
b)
c)
d)

(2) Úèelom tohto zákona je
a) zachovanie, zve¾aïovanie a ochrana lesov ako zloky
ivotného prostredia a prírodného bohatstva krajiny
na plnenie ich nenahradite¾ných funkcií,
b) zabezpeèenie diferencovaného, odborného a trvalo
udrate¾ného hospodárenia v lesoch,
c) zosúladenie záujmov spoloènosti a vlastníkov lesov,
d) vytvorenie ekonomických podmienok na trvalo
udrate¾né hospodárenie v lesoch.
§2
Vymedzenie základných pojmov
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) lesom ekosystém, ktorý tvorí lesný pozemok s lesným porastom a faktormi jeho vzduného prostredia, rastlinné druhy, ivoèíne druhy a pôda s jej
hydrologickým a vzduným reimom,
b) lesným porastom súbor rastúcich stromovitých drevín, krovitých drevín alebo ich zmesí na lesných pozemkoch,
c) ekologickou stabilitou lesa schopnos lesa odoláva
alebo sa vyrovna s vonkajími, ale aj s vnútornými
vplyvmi bez trvalého naruenia funkènej truktúry
lesa,
d) biologickou diverzitou rozmanitos lesných ekosystémov a rôznorodos v rámci rastlinných a ivoèínych druhov a medzi druhmi,
e) funkciami lesov úitky, úèinky a vplyvy, ktoré po1

skytujú lesy ako zloka prírodného prostredia
a objekt hospodárskeho vyuívania; èlenia sa na mimoprodukèné funkcie a na produkèné funkcie,
f) mimoprodukènými funkciami lesov ekologické
funkcie, ktorými sú pôdoochranná, vodohospodárska a klimatická funkcia a spoloèenské funkcie, ktorými sú najmä zdravotná, kultúrna, rekreaèná, prírodoochranná a vodoochranná funkcia,
g) produkènými funkciami lesov funkcie, ktorých výsledkom sú úitky z lesov spravidla materiálovej povahy zabezpeèované rastovými a pracovnými procesmi lesnej výroby,
h) hospodárením v lesoch odborná èinnos zameraná
na pestovanie lesa, ochranu lesa a ostatné èinnosti
potrebné na zabezpeèenie funkcií lesov,
i) trvalo udrate¾ným hospodárením v lesoch hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa zachovala ich biologická diverzita, odolnos, produkèná a obnovná schopnos, ivotnos
a schopnos plni funkcie lesov,
j) diferencovaným hospodárením v lesoch cie¾avedomý systém hospodárenia v lesoch, pri ktorom sa
zoh¾adòujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoloèenské podmienky
a poiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácii
lesného hospodárskeho plánu (§ 40),
k) beným hospodárením v lesoch taký spôsob hospodárenia, ktorý pri dodraní ustanovení tohto zákona
umoòuje racionálne vyuívanie vetkých jeho
funkcií, najmä produkènej funkcie; zodpovedá návrhu hospodárskych opatrení lesného hospodárskeho
plánu pred uplatnením osobitného reimu hospodárenia (§ 14 ods. 1),
l) spôsobom hospodárenia v lesoch (ïalej len hospodársky spôsob) systém hospodárenia a vyuívania
lesov v rámci ich produkènej doby charakterizovaný
obnovnými postupmi, spôsobom a zameraním výchovy lesa,
m) pestovaním lesov súbor èinností zameraných na semenárstvo, kôlkarstvo, zakladanie, obnovu a výchovu lesa, s cie¾om zabezpeèi trvalé plnenie funkcií lesov,
n) kodlivým èinite¾om èinite¾, ktorý môe spôsobi
zníenie odolnosti lesa, jeho ekologickej stability,
pokodi alebo znièi les alebo jeho èasti; èlení sa na
1. biotický, ktorým je najmä hmyz, zver alebo iný
ivý organizmus,
2. abiotický, ktorým je najmä vietor, povodeò, sucho, námraza, sneh alebo iný prírodný jav,

) Zákon è. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 546/2004 Z. z.
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o)

p)
q)

r)

s)

t)
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3. antropogénny, ktorým je negatívne pôsobenie
¾udskej èinnosti, najmä zneèistenie ovzduia zneèisujúcimi látkami pod¾a osobitného predpisu2)
(ïalej len imisie),
ochranou lesa súbor èinností zameraných na
udranie a zvyovanie odolnosti lesov, ich ekologickej stability a odstraòovanie následkov spôsobených kodlivými èinite¾mi,
obhospodarovate¾om lesa právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá hospodári na lesných pozemkoch,
správcom právnická osoba, ktorej jej zakladate¾ alebo zriaïovate¾ zveril do správy lesný majetok vo
vlastníctve tátu; za správcu sa povauje tie právnická osoba, ktorá má takéto postavenie pod¾a osobitných predpisov,3)
vlastníkom lesa malej výmery vlastník alebo spoluvlastník lesného pozemku alebo viacerých rozdrobených lesných pozemkov, na ktorých vykonáva odborné hospodárenie na základe rozhodnutia
o výkone odborného lesného hospodára poverená
organizácia, prièom ich súhrnná výmera nepredstavuje 25 ha,
energetickým porastom lesný porast s maximálnou
produkènou funkciou v priebehu prvých 15 rokov,
z ktorej úitky sa vyuívajú najmä na výrobu energie,
skusnou plochou lesný pozemok alebo jeho èas,
ktorá slúi na sledovanie, hodnotenie a zisovanie
stavu a vývoja lesa.

e) bez lesných porastov, ktoré slúia lesnému hospodárstvu a sú pre jeho èinnos nevyhnutné, najmä
pozemky, na ktorých sú lesné cesty a zvánice, lesné
sklady a rozde¾ovacie prieseky,
f) ktoré orgán tátnej správy lesného hospodárstva
rozhodnutím vyhlásil za lesné pozemky pod¾a odseku 3,
g) na ktorých boli lesné porasty odstránené protiprávnym konaním.
(2) Ak ide o nesúlad druhu pozemku pod¾a údajov katastra nehnute¾ností4) a skutoèného stavu, rozhoduje
o tom, èi pozemok je lesným pozemkom pod¾a odseku 1
orgán tátnej správy lesného hospodárstva, ktorý takéto rozhodnutie predloí príslunému orgánu tátnej
správy na úseku katastra.5)
(3) Orgán tátnej správy lesného hospodárstva môe
so súhlasom vlastníka alebo správcu za lesné pozemky
vyhlási pozemky okrem po¾nohospodárskej pôdy,6)
ktoré
a) sú porastené lesnými drevinami a plnia funkcie lesov,
b) treba zalesni najmä na plnenie mimoprodukèných
funkcií lesov,
c) boli vyòaté z plnenia funkcií lesov, ale dôvod na ich
vyòatie zanikol,
d) boli vyòaté z po¾nohospodárskej pôdy s cie¾om ich
zalesnenia.

DRUHÝ DIEL

§4

LESNÉ POZEMKY A ICH OCHRANA

Evidencia lesných pozemkov

PRVÝ ODDIEL
LESNÉ POZEMKY
§3
Lesné pozemky
(1) Lesné pozemky sú pozemky
a) s lesnými porastmi,
b) doèasne bez lesných porastov pri ich obnove alebo
po vykonaní náhodnej aby,
c) na ktorých sú zriadené lesné kôlky alebo semenné
sady,
d) o ktorých bolo rozhodnuté o ich doèasnom vyòatí
z plnenia funkcií lesov alebo o obmedzení vyuívania
funkcií lesov na nich,
2
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(1) Orgán tátnej správy lesného hospodárstva na
úèely zistenia aktuálneho stavu o úèastníkoch konaní
pod¾a tohto zákona vedie evidenciu lesných pozemkov
pod¾a obhospodarovate¾ov lesov a odborných lesných
hospodárov.
(2) Obhospodarovate¾ lesa je povinný orgánu tátnej
správy lesného hospodárstva oznámi kadú zmenu
odborného lesného hospodára do 15 dní od jej vzniku.
(3) Obhospodarovate¾ lesa je povinný orgánu tátnej
správy lesného hospodárstva predloi doklady, preukazujúce oprávnenie hospodári v lese, s identifikáciou dotknutých lesných pozemkov pod¾a stavu katastra nehnute¾ností7) a jednotiek priestorového rozdelenia (§ 39 ods. 1) do 15 dní od vzniku oprávnenia.

) § 2 písm. b) zákona è. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzduia a ktorým sa dopåòa zákon è. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneèisovanie
ovzduia v znení neskorích predpisov (zákon o ovzduí) v znení zákona è. 541/2004 Z. z.
3
) Napríklad § 5 ods. 4 zákona è. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej
republiky è. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej tátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov,
§ 17 zákona è. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzahov k pôde a inému po¾nohospodárskemu majetku v znení neskorích predpisov, § 65 ods. 1 písm. k) devätnásty bod zákona è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
4
) § 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) v znení zákona è. 173/2004 Z. z.
5
) § 11 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov.
6
) Zákon è. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuívaní po¾nohospodárskej pôdy a o zmene zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a
kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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DRUHÝ ODDIEL
OCHRANA LESNÝCH POZEMKOV
§5
Zásady ochrany lesných pozemkov
(1) Lesné pozemky mono vyuíva na iné úèely ako
na plnenie funkcií lesov, ak prísluný orgán tátnej
správy lesného hospodárstva, po predchádzajúcom
stanovisku dotknutých orgánov tátnej správy,8) rozhodne o ich doèasnom vyòatí alebo trvalom vyòatí z plnenia funkcií lesov (ïalej len vyòatie), alebo o obmedzení vyuívania funkcií lesov na nich (ïalej len
obmedzenie vyuívania). K vyòatiu alebo obmedzeniu
vyuívania môe dôjs len v nevyhnutných a odôvodnených prípadoch, najmä ak úlohy spoloèenského a ekonomického rozvoja nemono zabezpeèi inak.
(2) Pri vyuívaní lesných pozemkov na iné úèely ako
na plnenie funkcií lesov sa
a) chránia lesné pozemky najmä v ochranných lesoch
(§ 13) a v lesoch osobitného urèenia (§ 14),
b) pouije len nevyhnutne potrebná výmera lesných
pozemkov a obmedzuje sa narúanie celistvosti lesa,
c) neobmedzuje vyuívanie funkcií okolitého lesa,
d) zabezpeèuje, ak je to úèelné a technicky uskutoènite¾né, skrývka organominerálnych povrchových horizontov pôdy a opatrenia na jej hospodárne vyuitie,
e) vykonáva rekultivácia lesných pozemkov po skonèení ich vyuitia na iné úèely,
f) umiestòujú prieseky v lese tak, aby bol les èo najmenej ohrozovaný vetrom.
§6
Povinnosti pri územnoplánovacej èinnosti
(1) Pri územnom plánovaní vykonávanom pod¾a osobitného predpisu9) a pri spracúvaní návrhov na urèenie
chráneného loiskového územia, návrhov na urèenie
a rozirovanie dobývacích priestorov pod¾a osobitného
predpisu10) sú ich spracovatelia povinní dba na ochranu lesných pozemkov a dodriava ustanovenia § 5
ods. 2. Na zabezpeèenie funkcií lesov sú povinní navrhnú a odôvodni najvhodnejie rieenie z h¾adiska
ochrany lesných pozemkov a vyhodnoti moné dôsledky alternatívnych rieení vrátane ich ekonomických dosahov.
(2) Návrh koncepcie územného rozvoja Slovenska,
návrhy územných plánov regiónov, návrhy územných
plánov obcí, návrhy územných plánov zón,11) návrhy na
urèenie chráneného loiskového územia a návrhy na
urèenie a rozírenie dobývacích priestorov, ak sa týkajú lesných pozemkov alebo môu ovplyvni funkcie le8
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sov, sú ich obstarávatelia pri spracovaní konceptov povinní prerokova s prísluným orgánom tátnej správy
lesného hospodárstva a vyiada si jeho súhlas.
(3) Územné rozhodnutie, ktoré sa má dotknú lesných pozemkov, nemono vyda bez súhlasu vlastníka
alebo správcu a záväzného stanoviska prísluného orgánu tátnej správy lesného hospodárstva.
(4) Na udelenie súhlasu pod¾a odseku 2 a záväzného
stanoviska pod¾a odseku 3 sa nevzahuje veobecný
predpis o správnom konaní.12)
§7
Vyòatie a obmedzenie vyuívania
(1) Orgán tátnej správy lesného hospodárstva rozhoduje pod¾a § 5 ods. 1 o
a) trvalom vyòatí, ktorým sa rozumie trvalá zmena
vyuitia lesného pozemku,
b) doèasnom vyòatí, ktorým sa rozumie doèasná zmena vyuívania lesného pozemku na dobu najviac 20
rokov,
c) obmedzení vyuívania.
(2) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá iada
o vydanie rozhodnutia pod¾a odseku 1, je povinná predloi orgánu tátnej správy lesného hospodárstva zámer, ktorý obsahuje najmä
a) návrh vyuitia lesného pozemku a návrh opatrení
zabezpeèujúcich ochranu lesa pred ohrozením a pokodením,
b) projekt technickej a biologickej rekultivácie s èasovým harmonogramom jeho zalesnenia, ak ide o doèasné vyòatie lesného pozemku,
c) harmonogram prác na lesnom pozemku tak, aby tie
boli vykonané mimo obdobia intenzívnych prác
v lese a mimo obdobia osobitne významného z h¾adiska funkcií lesa, najmä jarného zalesòovania, rozmnoovania ivoèíchov a zvýeného nebezpeèenstva
vzniku poiaru.
(3) Ak o vydanie rozhodnutia pod¾a odseku 1 iada
iná osoba ako vlastník alebo správca, iados musí obsahova súhlas vlastníka alebo správcu dotknutého
lesného pozemku so zámerom pod¾a odseku 2 a dohodu o urèení výky a spôsobe poskytnutia náhrady za
obmedzenie vlastníckych práv (§ 35 ods. 3).
§8
Rozhodovanie o vyòatí alebo obmedzení vyuívania
(1) Pri rozhodovaní pod¾a § 7 ods. 1 je orgán tátnej
správy lesného hospodárstva povinný posúdi
a) súlad zámeru pod¾a § 7 ods. 2 so zásadami ochrany
lesných pozemkov pod¾a § 5 ods. 2,

) § 67 zákona è. 543/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 32 zákona è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích
predpisov (vodný zákon) v znení zákona è. 230/2005 Z. z.
9
) Zákon è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov.
10
) Zákon è. 44/1988 Zb. o ochrane a vyuívaní nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorích predpisov.
11
) § 8 ods. 2 zákona è. 50/1976 Zb. v znení zákona è. 237/2000 Z. z.
12
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
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b) dodranie podmienok pod¾a § 6 ods. 2 a 3 a § 7 ods. 2
a 3.
(2) V rozhodnutí o vyòatí a v rozhodnutí o obmedzení
vyuívania orgán tátnej správy lesného hospodárstva
uvedie
a) údaje z katastra nehnute¾ností a z lesného hospodárskeho plánu (§ 40) o lesných pozemkoch, ktorých
sa rozhodnutie dotýka,
b) úèel, na ktorý sa rozhodnutie vydalo,
c) èas, na ktorý sa vyòatie alebo obmedzenie vyuívania povo¾uje alebo èasové etapy pri postupnom vynímaní,
d) spôsob a termín vykonania rekultivácie pri doèasnom vyòatí,
e) pri vyòatí výku náhrady za stratu mimoprodukèných funkcií lesa (§ 9),
f) ïalie podmienky, ktoré vyplývajú z vyjadrenia
dotknutého orgánu verejnej správy, vlastníka,
správcu alebo obhospodarovate¾a lesa.
(3) S odlesòovaním vyòatého pozemku mono zaèa
a po uhradení náhrady za stratu mimoprodukèných
funkcií lesa pod¾a § 9. Ak sa na ïalie vyuitie vyòatého
lesného pozemku vyaduje rozhodnutie pod¾a osobitných predpisov,13) s jeho odlesòovaním sa nesmie zaèa
pred nadobudnutím právoplatnosti takéhoto rozhodnutia.
(4) Rozhodnutie o vyòatí a rozhodnutie o obmedzení
vyuívania stráca platnos
a) uplynutím doby, na ktorú bolo vydané,
b) ak do dvoch rokov od nadobudnutia jeho právoplatnosti oprávnený subjekt nezaène vykonáva zámer,
na ktorého uskutoènenie sa rozhodnutie vydalo.
§9
Náhrada za stratu mimoprodukèných funkcií lesa
(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, na ktorej
iados sa rozhodlo o vyòatí a následne dochádza k odlesneniu lesného pozemku, je povinná nahradi stratu
mimoprodukèných funkcií lesa (ïalej len odvod).
(2) Základná výka odvodu je pri
a) trvalom vyòatí súèinom hodnoty efektu mimoprodukènej funkcie lesa za prísluný hospodársky súbor lesných typov za rubnú dobu uvedenej v prílohe
è. 1 a príslunej výmery,
b) doèasnom vyòatí základná výka odvodu urèená
spôsobom uvedeným v písmene a) vydelená rubnou
dobou v príslunom hospodárskom súbore lesných
typov vynásobená poètom rokov doèasného vyòatia.
(3) Základná výka odvodu sa zvyuje za vyòatie lesného pozemku,
13
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a) na ktorom sa nachádzajú schválené zdroje lesného
reprodukèného materiálu o 100 %,
b) na vybudovanie skládky odpadov s výnimkou odpadov pri abovej èinnosti o 100 %,
c) v ochranných lesoch a v lesoch osobitného urèenia
pod¾a § 14 ods. 2 písm. a) a g) o 100 %, v lesoch osobitného urèenia pod¾a § 14 ods. 2 písm. h) o 20 %.
(4) Pri súbehu dôvodov zvýenia základných výok
odvodu pod¾a odseku 3 sa percento zvýenia spoèítava.
(5) Výka odvodu vypoèítaná pod¾a odsekov 2 a 4 sa
zvyuje o 50 %, ak ide o trvalé vyòatie alebo doèasné vyòatie v okresoch Dunajská Streda, Senec, a¾a, Galanta, Komárno a Trebiov.
(6) Od odvodu sa oslobodzuje vyòatie na
a) úèely súvisiace s obhospodarovaním lesov a po¾ovníctvom vrátane stavebnej èinnosti,
b) zriadenie vodárenských nádrí a vodojemov na hromadné zásobovanie obyvate¾stva pitnou vodou a ich
prívodné potrubia, na zriadenie ochranných pásiem
I. stupòa zdrojov pitnej vody na hromadné zásobovanie obyvate¾stva, na stavby protipovodòovej
ochrany územia a na zriadenie ochranných pásiem
prírodných lieèivých zdrojov, na zriadenie uích
ochranných pásiem na tieto zdroje,
c) umiestnenie signálov, stabilizaèných kameòov
a iných znaèiek na geodetické úèely, na preèerpávacie stanice, vrty, studne, ich prívodné potrubia
a stanice nadzemného aj podzemného vedenia, ak
v jednotlivých prípadoch nejde o plochu väèiu ako
30 m2,
d) úèely ochrany prírody vrátane stavebnej èinnosti
alebo na archeologické výskumy a vykopávky.
(7) Ak nebol dodraný úèel pod¾a odseku 6, pre ktorý
bola právnická osoba alebo fyzická osoba pod¾a odseku 1 od odvodu oslobodená alebo ak neboli dodrané
podmienky rozhodnutia o vyòatí, je právnická osoba
alebo fyzická osoba pod¾a odseku 1 povinná zaplati
odvod vypoèítaný pod¾a odsekov 2 a 5.
(8) Výku odvodu vypoèítaného pod¾a odsekov 2 a 7
urèí orgán tátnej správy lesného hospodárstva v rozhodnutí pod¾a § 7 ods. 1 písm. a) a b).
(9) Odvod vypoèítaný pod¾a odsekov 2 a 5 sa platí
jednorazovo do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyòatí okrem významných investícií,14) pri ktorých sa odvod platí v splátkach rovnomerne rozvrhnutých do piatich rokov od právoplatnosti
rozhodnutia. Odvod pod¾a odseku 7 sa platí do jedného
roka od vzniku skutoèností uvedených v odseku 7. Ak
nebol odvod v týchto lehotách zaplatený, je právnická
osoba alebo fyzická osoba povinná za kadý deò omekania zaplati penále vo výke 0,5 % z nezaplatenej

) Napríklad § 54 a 57 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov, zákon è. 44/1988 Zb. v znení neskorích predpisov, zákon
Národnej rady Slovenskej republiky è. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona è. 423/2003 Z. z., zákon è. 656/2004 Z. z.
o energetike a o zmene niektorých zákonov, zákon è. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorích predpisov, zákon è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 281/1997 Z. z. v znení zákona è. 172/2003 Z. z.
14
) § 1 a 6 zákona è. 175/ 1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorích predpisov v znení neskorích
predpisov.

Strana 3330

Zbierka zákonov è. 326/2005

Èiastka 138

sumy, a to poènúc dòom nasledujúcim po dni splatnosti.

podmienok. V týchto lesoch sa musí hospodári tak,
aby plnili úèel, na ktorý boli vyhlásené.

(10) Ak rozhodnutie o vyòatí stratilo platnos pod¾a § 8
ods. 4 písm. b), má právnická osoba alebo fyzická osoba pod¾a odseku 1 nárok na vrátenie odvodu, ktorý u
uhradila.

(2) Za ochranné lesy mono vyhlási
a) lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovitiach,
ako sú najmä sutiny, stre, strmé svahy so súvislo
vystupujúcou materskou horninou, nespevnené
trkové nánosy, raeliniská, mokrade a inundaèné
územia vodných tokov,17)
b) vysokohorské lesy pod hornou hranicou stromovej
vegetácie, ktoré plnia funkciu ochrany niie
poloených lesov a pozemkov, lesy na exponovaných
horských svahoch pod silným nepriaznivým klimatickým vplyvom a lesy zniujúce nebezpeèenstvo lavín,
c) lesy nad hornou hranicou stromovej vegetácie s prevládajúcim zastúpením kosodreviny,
d) ostatné lesy s prevaujúcou funkciou ochrany pôdy.

(11) Odvod a penále pod¾a odseku 9 sú príjmom tátneho rozpoètu.
§ 10
Ochranné pásmo lesa
(1) Ochranné pásmo15) lesa tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku.
(2) Na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
a o vyuití územia9) v ochrannom pásme lesa sa
vyaduje aj záväzné stanovisko orgánu tátnej správy
lesného hospodárstva. Na udelenie záväzného stanoviska sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní.12)
§ 11
Drobenie lesných pozemkov
Pri drobení lesného pozemku, pri ktorom by vznikol
lesný pozemok s výmerou menou ako 10 000 m2, sa
vyaduje súhlas orgánu tátnej správy lesného hospodárstva. Opatrenia proti drobeniu lesných pozemkov
ustanovuje osobitný predpis.16)
TRETÍ DIEL
DIFERENCOVANÉ HOSPODÁRENIE V LESOCH
PRVÝ ODDIEL
KATEGORIZÁCIA LESOV
§ 12
Kategorizácia lesov
Lesy sa z h¾adiska vyuívania ich funkcií èlenia na
a) ochranné lesy,
b) lesy osobitného urèenia,
c) hospodárske lesy.
§ 13
Ochranné lesy
(1) Ochranné lesy sú lesy, ktoré boli za také vyhlásené a ktorých funkèné zameranie vyplýva z prírodných
15

§ 14
Lesy osobitného urèenia
(1) Lesy osobitného urèenia sú lesy, ktoré boli za také
vyhlásené a ktorých úèelom je zabezpeèovanie pecifických potrieb spoloènosti, právnických osôb alebo fyzických osôb, na ktorých zabezpeèenie sa významne zmení spôsob hospodárenia oproti benému hospodáreniu
(ïalej len osobitný reim hospodárenia).
(2) Za lesy osobitného urèenia mono vyhlási lesy
a) v ochranných pásmach vodárenských zdrojov I.
stupòa a II. stupòa,18) ak pri odberoch vody z povrchového zdroja alebo podzemného zdroja mono
zabezpeèi výdatnos a kvalitu vodného zdroja len
prostredníctvom osobitného reimu hospodárenia,
b) v ochranných pásmach prírodných lieèivých zdrojov
a zdrojov prírodných minerálnych vôd a vo vnútornom kúpe¾nom území kúpe¾ného miesta,19)
c) prímestské a ïalie lesy s významnou zdravotnou,
kultúrnou alebo rekreaènou funkciou,
d) v uznaných zverníkoch a samostatných baantniciach,20)
e) v chránených územiach21) a na lesných pozemkoch
s výskytom biotopov európskeho významu alebo
chránených druhov,
f) v zriadených génových základniach lesných drevín,22)
g) urèené na lesnícky výskum a lesnícku výuèbu,
h) ktoré sú nevyhnutné pre potreby obrany tátu pod¾a
osobitných predpisov23) (ïalej len vojenské lesy).

) § 39c ods. 3 zákona è. 50/1976 Zb. v znení zákona è. 237/2000 Z. z.
) § 21 a 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorích predpisov.
17
) § 46 zákona è. 364/2004 Z. z.
18
) § 32 zákona è. 364/2004 Z. z. v znení zákona è. 230/2005 Z. z.
19
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorích predpisov.
20
) § 7 a 8 zákona è. 23/1962 Zb. o po¾ovníctve.
21
) § 17 zákona è. 543/2002 Z. z.
22
) § 4 ods. 2 zákona è. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukènom materiáli a o zmene niektorých zákonov.
23
) Zákon è. 281/1997 Z. z. v znení zákona è. 172/2003 Z. z.
Zákon è. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
16
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§ 15

DRUHÝ ODDIEL

Hospodárske lesy

HOSPODÁRSKY TVAR LESA
A HOSPODÁRSKY SPÔSOB

Hospodárske lesy sú lesy, ktoré nie sú ochrannými
lesmi alebo lesmi osobitného urèenia a ktorých úèelom
je produkcia dreva a ostatných lesných produktov pri
súèasnom zabezpeèovaní mimoprodukèných funkcií
lesov.

§ 17
Hospodársky tvar lesa

§ 16

(1) Pod¾a spôsobu vzniku lesných porastov sa na úèely tohto zákona rozliuje hospodársky tvar lesa vysoký
a hospodársky tvar lesa nízky.

Vyhlasovanie ochranných lesov
a lesov osobitného urèenia

(2) Hospodársky tvar lesa sa urèuje v lesnom hospodárskom pláne (§ 40).

(1) Ochranné lesy vyhlasuje rozhodnutím orgán tátnej správy lesného hospodárstva na návrh vyhotovovate¾a plánu (§ 42) na dobu platnosti lesného hospodárskeho plánu (§ 40).

§ 18

(2) V ochranných lesoch mono schváli osobitný
reim hospodárenia, len ak tým nedôjde k obmedzeniu
a ohrozeniu úèelu, na ktorý boli vyhlásené.
(3) Lesy osobitného urèenia vyhlasuje rozhodnutím
orgán tátnej správy lesného hospodárstva na návrh
a) vlastníka alebo správcu,
b) prísluného orgánu tátnej správy,24)
c) inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.
(4) Návrh na vyhlásenie lesov osobitného urèenia
pod¾a odseku 3 obsahuje najmä
a) identifikaèné údaje právnickej osoby alebo fyzickej
osoby, na ktorej návrh sa lesy osobitného urèenia
vyhlasujú,
b) konkrétny dôvod vyhlásenia lesov osobitného urèenia,
c) zoznam a výmeru pozemkov,
d) zoznam dielcov pod¾a § 39 ods. 1 písm. d),
e) návrh osobitného reimu hospodárenia vypracovaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá
je drite¾om ivnostenského oprávnenia25) na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov,
f) dobu uplatòovania osobitného reimu hospodárenia.
(5) Ak návrh na vyhlásenie lesov osobitného urèenia
predkladá osoba pod¾a odseku 3 písm. b) a c), návrh obsahuje súhlas vlastníka alebo správcu s vyhlásením lesov osobitného urèenia a dohodu o urèení výky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych
práv (§ 35 ods. 3) v dôsledku osobitného reimu hospodárenia.
(6) Súhlas a dohoda pod¾a odseku 5 sa nevyadujú vo
vojenských lesoch, alebo ak sa osobitný reim hospodárenia uplatòuje na základe právoplatného rozhodnutia prísluného orgánu tátnej správy26) alebo na základe veobecne záväzných právnych predpisov
vydaných pod¾a osobitného zákona.27)
24

)
)
26
)
27
)
25

Hospodársky spôsob
(1) V lesoch sa uplatòuje hospodársky spôsob
a) podrastový; uskutoèòuje sa postupným rubom zameraným na dosiahnutie prirodzeného zmladenia
pod clonou obnovovaného lesného porastu alebo
ved¾a neho do vzdialenosti jeho priemernej výky,
b) výberkový; uskutoèòuje sa abou jednotlivých stromov alebo skupín stromov s cie¾om zabezpeèenia trvalo existujúcej zásoby dreva a nepretritej prirodzenej obnovy lesného porastu,
c) úèelový; uskutoèòuje sa abou jednotlivých stromov alebo skupín stromov spravidla v ochranných
lesoch a v lesoch osobitného urèenia tak, aby sa dosiahla truktúra lesných porastov vhodná na zabezpeèenie cie¾a a úèelu, na ktorý boli vyhlásené,
d) holorubný; uskutoèòuje sa abou s jednorazovým
vyaením obnovovaného lesného porastu alebo
jeho èasti tam, kde sa prirodzená obnova porastu
ukázala ako nevhodná alebo ju nemono dosiahnu
efektívne predchádzajúcimi spôsobmi.
(2) Holorubný hospodársky spôsob je zakázaný.
(3) Pri pouití maloplonej formy hospodárskeho
spôsobu pod¾a odseku 1 písm. a) nesmie by plocha
jedného obnovného rubu väèia ako tri hektáre a jeho
írka nesmie presiahnu dvojnásobok priemernej výky obnovovaného lesného porastu. Pri ve¾koplonej forme hospodárskeho spôsobu pod¾a odseku 1 písm. a)
nesmie by plocha jedného obnovného rubu väèia ako
pä hektárov; v prípade obnovy jedného dielca s výmerou väèou ako pä hektárov nesmie presiahnu
jeho výmeru. Najmenia prípustná vzdialenos susedných obnovných rubov, ako aj ich vzdialenos od plochy s lesným porastom nezabezpeèeným pod¾a § 20
ods. 6 a 7, nesmie by menia ako ich írka, bez oh¾adu
na vlastnícku hranicu.
(4) V ochranných lesoch a v lesoch osobitného urèenia, ktorých stanovitné podmienky, porastové pomery
a pecifické funkèné zameranie nevyluèujú ich vyuitie
na produkciu dreva, mono poui aj hospodársky spôsob pod¾a odseku 1 písm. a) a b). V lesoch osobitného

Napríklad zákon è. 543/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 364/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
§ 32 zákona è. 364/2004 Z. z. v znení zákona è. 230/2005 Z. z., zákon è. 543/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 543/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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urèenia pod¾a § 14 ods. 2 písm. a), b) a e) mono poui
aj hospodársky spôsob pod¾a odseku 1 písm. b) a c).
(5) Na zachovanie priaznivého stavu chráneného územia, priaznivého stavu rastlinného alebo ivoèíneho
druhu a priaznivého stavu biotopu sa pri uplatòovaní
hospodárskych spôsobov môe poui osobitný reim
hospodárenia.
§ 19
Rekontrukcia lesa
(1) Rekontrukcia lesa na úèely tohto zákona je osobitný obnovný postup, ktorý sa uplatòuje v lesných porastoch zdravotne pokodených, s výrazným poklesom
skutoèného prírastku, preriedených a zaburinených
a v lesných porastoch, v ktorých zanikli podmienky na
ich prirodzenú obnovu pri prevodoch a premenách.
(2) Na úèely tohto zákona prevod lesa je zmena hospodárskeho tvaru lesa pod¾a § 17 z lesa nízkeho na les
vysoký; premena lesa je zmena drevinového zloenia
lesného porastu, ak toto nezodpovedá stanovitným
podmienkam.
(3) Pri rekontrukcii lesa sa pouijú obnovné ruby
a formy hospodárskych spôsobov pod¾a § 18 ods. 1
písm. a) a c) a odsekov 3 a 4 a ich kombinácie so zámerom dosiahnutia truktúry lesného porastu zodpovedajúcej stanovitným podmienkam a cie¾om hospodárenia. Postup rekontrukcie lesa, ak nebol urèený
lesným hospodárskym plánom, schva¾uje na návrh odborného lesného hospodára (§ 48) orgán tátnej správy
lesného hospodárstva. Na schválenie takéhoto postupu sa vyaduje stanovisko orgánu tátnej správy
ochrany prírody a krajiny.28)
§ 20
Obnova lesa
(1) Obnova lesa sa vykonáva ako
a) prirodzená obnova, pri ktorej vzniká lesný porast zo
semena alebo výmladkov stromov,
b) umelá obnova, pri ktorej vzniká lesný porast sadbou
semenáèikov a sadeníc alebo sejbou semien,
c) kombinovaná obnova, pri ktorej vzniká lesný porast
kombináciou prirodzenej obnovy a umelej obnovy.
(2) Obhospodarovate¾ lesa obnovuje lesné porasty
sústavne a vèas stanovitne vhodnými lesnými drevinami s uprednostòovaním prirodzenej obnovy. Na
umelú obnovu mono poui reprodukèný materiál len
zo zdrojov pod¾a osobitného predpisu.29)
(3) Holina na úèely tohto zákona je lesný pozemok
alebo jeho èas, na ktorom bol lesný porast odstránený
úmyselnou abou [§ 22 ods. 2 písm. a)], náhodnou
abou [§ 22 ods. 2 písm. c)] alebo lesný pozemok urèený na zalesnenie.
(4) Obnovu lesa na holine je obhospodarovate¾ lesa
28
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povinný vykona najneskôr do dvoch rokov od jej vzniku okrem chránených území s piatym stupòom
ochrany. V prípade oèakávanej prirodzenej obnovy
môe orgán tátnej správy lesného hospodárstva túto
lehotu predåi o ïalie dva roky; pri vzniku holín po
náhodnej abe v rozsahu pod¾a § 23 ods. 5 a 6 môe orgán tátnej správy lesného hospodárstva na iados obhospodarovate¾a lesa urèi osobitný harmonogram obnovy lesa na holine, ktorý je súèasou harmonogramu
pod¾a § 23 ods. 6.
(5) Ak zanikli podmienky na prirodzenú obnovu pri
uplatòovaní hospodárskych spôsobov pod¾a § 18
ods. 2, je obhospodarovate¾ lesa povinný vykona umelú obnovu na základe úpravy lesného hospodárskeho
plánu vykonanej odborným lesným hospodárom.
(6) Lesný porast vzniknutý po obnove lesa pod¾a odseku 1 je obhospodarovate¾ lesa povinný zabezpeèi do
dvoch a desiatich rokov od uplynutia lehoty urèenej
v odseku 4, diferencovane pod¾a lesného hospodárskeho plánu. Ak lesný porast nebol zabezpeèený napriek
tomu, e obhospodarovate¾ lesa vykonal primerané
opatrenia na jeho zabezpeèenie, orgán tátnej správy
lesného hospodárstva môe túto lehotu predåi o ïalie dva roky.
(7) Za zabezpeèený pod¾a odseku 6 sa povauje lesný
porast, ak ho tvoria stanovitne vhodné lesné dreviny,
bez výrazného pokodenia, ktorý sa dostatoène prispôsobil podmienkam stanovia, má znate¾ný výkový
prírastok a nevyaduje doplòovanie.
(8) Odvolanie proti rozhodnutiu pod¾a odsekov 4 a 6
nemá odkladný úèinok.
§ 21
Výchova lesa
(1) Výchova lesa je hospodárenie v lesných porastoch
predrubného veku zamerané na zlepenie ich vývoja,
druhovej a priestorovej truktúry, zdravotného stavu,
odolnosti a kvality.
(2) Výchova lesa preèistkami a prebierkami sa vykonáva v rozsahu odporuèenom lesným hospodárskym
plánom alebo pod¾a návrhu odborného lesného hospodára tak, aby sa dosiahol úèel pod¾a odseku 1. Ak obhospodarovate¾ lesa vykonáva výchovu lesa odporuèenú lesným hospodárskym plánom, môe sa uchádza
o podporu z verejných zdrojov pod¾a tohto zákona (§ 55)
alebo osobitných predpisov.30)
TRETÍ ODDIEL
ABA A PREPRAVA DREVA
§ 22
aba
(1) aba na úèely tohto zákona je proces zahròujúci
vyznaèovanie stromov urèených na výrub (ïalej len

) § 10 a 67 zákona è. 543/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) § 7 zákona è. 217/2004 Z. z.
30
) § 18 zákona è. 473/2003 Z. z.
§ 8 ods. 2 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
29
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vyznaèenie aby), technologickú prípravu pracoviska, výrub stromov a sústreïovanie dreva na odvozné
miesto.
(2) aba je
a) úmyselná; pod¾a lesného hospodárskeho plánu, a to
pri výchove lesa ako výchovná aba a pri obnove
lesa ako obnovná aba,
b) mimoriadna; pri vyòatí lesných pozemkov na základe rozhodnutia orgánu tátnej správy lesného hospodárstva pod¾a § 7 ods. 1 alebo pri odlesnení pozemku s cie¾om budovania stavieb a zariadení
potrebných pre lesné hospodárstvo,
c) náhodná; ako súèas opatrení spojených s odstraòovaním následkov pôsobenia kodlivých èinite¾ov
v lesoch.
(3) Z h¾adiska naliehavosti sa úmyselná aba èlení
na
a) naliehavú, za ktorú sa povauje výchovná aba
v dielcoch s vekom do 50 rokov, obnovná aba pri
uvo¾òovaní prirodzeného zmladenia a rekontrukcia
lesa,
b) ostatnú.
§ 23
Zásady vykonávania aby
(1) aba sa môe vykona len po vyznaèení aby
a na základe písomného súhlasu odborného lesného
hospodára. Vyznaèenie aby sa nevyaduje pri výchove lesa v lesných porastoch s vekom do 50 rokov.
(2) Vykonávate¾ aby je povinný na vyzvanie orgánu
tátnej správy lesného hospodárstva, èlena lesnej
stráe alebo prísluníka Policajného zboru31) predloi
súhlas pod¾a odseku 1.
(3) Vykonávate¾ aby je povinný abu uskutoèòova
takým spôsobom, aby sa minimalizovali negatívne dôsledky na pôdu, následný lesný porast, pri¾ahlé stromy
a kvalitu aeného dreva. Po ukonèení aby je povinný
naruenú lesnú pôdu, lesný porast a pri¾ahlé stromy
oetri takým spôsobom, aby nedochádzalo k ich ïaliemu pokodeniu.
(4) Vyaené drevo musí by najneskôr na odvoznom
mieste oznaèené èitate¾nou ciachou alebo iným povoleným oznaèením, ktoré vopred zaregistroval orgán tátnej správy lesného hospodárstva.
(5) Obhospodarovate¾ lesa je povinný v záujme ochrany lesa prednostne vykona náhodnú abu tak, aby
nedolo k vývinu, íreniu a premnoeniu kodcov.
V prípade chránených území s piatym stupòom ochrany táto povinnos platí len po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia orgánu tátnej správy ochrany prírody a krajiny o povolení výnimky.32) Ak odhadnutý objem
dreva z náhodnej aby poèas platnosti lesného hospodárskeho plánu presiahne 20 % zásoby dielca alebo ak
vznikne holina s výmerou viac ako 0,5 hektára, obhospodarovate¾ lesa ohlási túto skutoènos do sedem dní
31

)
)
33
)
34
)
32
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odo dòa, keï zistil, e k nim dolo, najneskôr vak do
30 dní od ich vzniku, orgánu tátnej správy lesného
hospodárstva, v chránených územiach so tvrtým
a piatym stupòom ochrany tie orgánu tátnej správy
ochrany prírody a krajiny.33)
(6) Ak je náhodná aba v rozsahu, na ktorej vykonanie do iestich mesiacov od jej vzniku obhospodarovate¾ lesa nemá sily a prostriedky, vypracuje návrh harmonogramu na jej vykonanie a predloí ho orgánu
tátnej správy lesného hospodárstva na schválenie.
Odvolanie proti rozhodnutiu o schválení harmonogramu náhodnej aby nemá odkladný úèinok.
(7) Objem dreva z úmyselnej aby vykonanej v dielci
s vekom nad 50 rokov sa môe oproti objemu aby odporuèenému v lesnom hospodárskom pláne prekroèi
najviac o 15 %.
(8) Celkový objem dreva predpísaný na abu lesným
hospodárskym plánom pre lesný celok (§ 39 ods. 3)
nemono prekroèi. Ak je v lesnom celku viac vlastníkov, kadý z nich nemôe prekroèi celkový objem dreva predpísaný na abu v jeho vlastníckom celku alebo
dielci.
(9) Objem dreva z náhodnej aby sa zapoèítava do
celkového objemu pod¾a odseku 8. Ak by bol vykonaním náhodnej aby celkový objem prekroèený, môe
obhospodarovate¾ lesa na základe písomného súhlasu
orgánu tátnej správy lesného hospodárstva následne
vykona len naliehavú abu [§ 22 ods. 3 písm. a)] a na
základe písomného súhlasu vydaného odborným lesným hospodárom [§ 48 ods. 2 písm. k)] len ïaliu náhodnú abu. Ïalou náhodnou abou je taká náhodná aba, ktorá je vyvolaná novým pôsobením
kodlivých èinite¾ov v lesoch.
§ 24
Povinnosti a oprávnenia pri sústreïovaní,
preprave a uskladòovaní dreva
(1) Obhospodarovate¾ lesa je pri sústreïovaní, preprave a uskladòovaní dreva povinný
a) zabráni nadmernému pokodzovaniu pôdy, okolitých stromov, lesných ciest a vodných tokov,
b) vyhotovova doklady o pôvode dreva a vies súvisiacu evidenciu.
(2) Obhospodarovate¾ lesa je v odôvodnených prípadoch oprávnený poui cudzie pozemky na prepravu
dreva v nevyhnutnom rozsahu, na nevyhnutnú dobu
a po dohode s ich vlastníkom o výke a o spôsobe úhrady za pouitie týchto pozemkov. Ak sa nedosiahne dohoda, o výke alebo spôsobe úhrady za pouívanie cudzích pozemkov rozhoduje súd.34)
(3) Do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
súdu pod¾a odseku 2 môe orgán tátnej správy lesného hospodárstva rozhodnú vo veci pouívania cudzích
pozemkov pod¾a odseku 2. Odvolanie proti tomuto roz-

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorích predpisov.
§ 67 písm. i) zákona è. 543/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 67 zákona è. 543/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 9 ods. 4 písm. b) Obèianskeho súdneho poriadku v znení neskorích predpisov.
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hodnutiu nemá odkladný úèinok. Tým nie sú dotknuté
veobecné predpisy o náhrade kody.35)
(4) Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prepravujú, skladujú alebo spracúvajú drevo, sú povinné na vyzvanie preukáza orgánu tátnej správy lesného hospodárstva, èlenovi lesnej stráe alebo prísluníkovi
Policajného zboru pôvod prepravovaného dreva alebo
skladovaného dreva dokladmi [§ 66 písm. d)] a tieto doklady uchováva najmenej desa rokov.
(5) Èlen lesnej stráe je oprávnený poadova preukázanie pôvodu prepravovaného dreva alebo skladovaného dreva pod¾a odseku 3 len na lesných pozemkoch
a lesných cestách v obvode svojej pôsobnosti bez oh¾adu na vlastnícke vzahy k nim.
(6) Orgán tátnej správy lesného hospodárstva a èlen
lesnej stráe sú oprávnení zadra drevo, ktorého pôvod nie je preukázaný; z rovnakého dôvodu je prísluník Policajného zboru oprávnený drevo zaisti.31)
(7) Prepravca dreva je povinný prepravova drevo takým spôsobom, aby orgán tátnej správy lesného hospodárstva, èlen lesnej stráe alebo prísluník Policajného zboru mohol vykona kontrolu celého nákladu
dreva bez toho, aby bolo potrebné s drevom manipulova. Manipuláciou dreva sa rozumie vyloenie
a naloenie dreva z dôvodu kontroly.
(8) Zakazuje sa vies cesty, zvánice a pribliovacie
linky korytami vodných tokov.
§ 25
Sprístupòovanie lesa a vyuívanie lesných ciest
(1) Na úèely tohto zákona je sprístupòovanie lesa najmä plánovanie, projektovanie, výstavba a rekontrukcia lesných ciest s cie¾om zabezpeèenia trvalo udrate¾ného hospodárenia v lesoch, vyuívania funkcií lesov,
vytvorenia podmienok na zabezpeèenie ochrany pred
poiarmi, poskytnutia zdravotnej pomoci a záchrany.
(2) Vlastníci a správcovia sú povinní lesné cesty
udriava v stave zodpovedajúcom úèelu, na ktorý sú
urèené.36)
(3) Lesné cesty je oprávnený vyuíva kadý, kto ich
potrebuje na hospodárenie v lesoch alebo na zabezpeèovanie starostlivosti o dotknuté územie, a to po dohode s ich vlastníkom, správcom alebo so zdruením pod¾a § 51 ods. 2 o výke a o spôsobe úhrady za ich
vyuívanie. Ak sa nedosiahne dohoda, o výke alebo
spôsobe úhrady za vyuívanie lesných ciest rozhoduje
súd.34)
(4) Do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
súdu pod¾a odseku 3 môe orgán tátnej správy lesného hospodárstva rozhodnú vo veci vyuívania lesnej
cesty, ak je to nevyhnutné na zabezpeèenie povinností
35
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pod¾a § 28. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá
odkladný úèinok. Tým nie sú dotknuté veobecné predpisy o náhrade kody.35)
(5) Vlastník, správca alebo zdruenie pod¾a § 51
ods. 2 sú povinní umoni bezplatné vyuívanie lesných ciest na úèely ochrany pred poiarmi, ochrany
zdravia a bezpeènosti, lesnej strái, strái prírody a fyzickým osobám, ktoré majú oprávnenie stráe prírody,37) tátnym zamestnancom pri výkone tátnej správy v obvode svojej pôsobnosti pod¾a tohto zákona a osobitných predpisov,38) ako aj orgánu tátnej odbornej
kontroly ochrany lesa (§ 29 ods. 1) a vyhotovovate¾ovi
plánu (§ 42) pri výkone ich èinností pod¾a tohto zákona.
TVRTÝ ODDIEL
LESNÍCKOTECHNICKÉ MELIORÁCIE
A ZAHRÁDZANIE BYSTRÍN V LESOCH
§ 26
Lesníckotechnické meliorácie
(1) Lesníckotechnické meliorácie sú opatrenia na
a) protieróznu ochranu lesných pozemkov, najmä na
zabránenie vzniku lavín, svahových zosuvov, strí,
sutín a na odstraòovanie ich následkov,
b) zlepenie kvality lesných pôd, najmä obnovu ich
chemického zloenia a vodného reimu,
c) zakladanie lesných porastov na zlepenie protieróznej, protizosuvnej, vodohospodárskej a vodoochrannej funkcie lesa.
(2) Lesníckotechnické meliorácie sa vykonávajú najmä ako úlohy lesného hospodárskeho plánu alebo ako
opatrenia prísluného orgánu tátnej správy lesného
hospodárstva.
(3) Náklady na lesníckotechnické meliorácie vykonané na základe rozhodnutia orgánu tátnej správy lesného hospodárstva vo verejnom záujme uhrádza tát
[§ 55 ods. 1 písm. m)].
(4) Ak obhospodarovate¾ lesa svojou èinnosou vyvolal potrebu vykona opatrenia pod¾a odseku 1, uloí mu
orgán tátnej správy lesného hospodárstva uhradi
èas alebo vetky náklady spojené s ich realizáciou.
(5) Kadý je povinný strpie, aby sa jeho pozemky
pouili na prípravu, výstavbu a údrbu zariadení slúiacich na realizáciu opatrení pod¾a odseku 1. Tým nie sú
dotknuté veobecné predpisy o náhrade kody.35)
§ 27
Zahrádzanie bystrín v lesoch
(1) Zahrádzanie bystrín v lesoch je na úèely tohto zákona súbor biologických, technických a organizaèných

) § 415 a 450 Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov.
§ 373 a 386 Obchodného zákonníka.
36
) § 3d ods. 6 zákona è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorích predpisov.
37
) § 72 a 74 zákona è. 543/2002 Z. z. v znení zákona è. 525/2003 Z. z.
38
) Napríklad zákon è. 543/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 217/2004 Z. z. v znení zákona è. 545/2004 Z. z., zákon
è. 364/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.
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opatrení v povodiach drobných vodných tokov zameraných na ochranu pred povodòami,39) zmiernenie eróznych procesov a akumuláciu vody najmä na úèely
ochrany pred poiarmi. Zahrádzanie bystrín v lesoch vo
verejnom záujme zabezpeèuje správca vodného toku.40)
(2) Vlastník, správca a obhospodarovate¾ lesa je povinný strpie opatrenia vykonávané pod¾a odseku 1.
Nárok na náhradu kody pod¾a osobitných predpisov41)
nie je tým dotknutý.
TVRTÝ DIEL
OCHRANA LESA
§ 28
Povinnosti pri ochrane lesa
(1) Obhospodarovate¾ lesa je povinný vykonáva preventívne opatrenia s cie¾om predchádza pokodeniu
lesa a vykonáva ochranné a obranné opatrenia pred
kodami spôsobovanými kodlivými èinite¾mi, najmä
a) zabezpeèi zisovanie a evidenciu výskytu a vývoja
kodlivých èinite¾ov, a nimi spôsobeného pokodenia lesa; pri ich nadmernom výskyte bezodkladne
informova orgán tátnej správy lesného hospodárstva a orgán tátnej odbornej kontroly ochrany lesa
(§ 29),
b) vykonáva preventívne opatrenia na zabránenie
nadmerného rozírenia biotických kodlivých èinite¾ov, zabezpeèenie stability a odolnosti lesných porastov,
c) prednostne odstraòova z lesných porastov choré
a pokodené stromy, ktoré môu by zdrojom zvýenej poèetnosti biotických kodlivých èinite¾ov okrem
území s piatym stupòom ochrany,
d) uprednostòova etrné postupy a prípravky na
ochranu lesa s osobitným dôrazom na biologické
a biotechnické postupy pri ochrane pred kodami
spôsobovanými biotickými kodlivými èinite¾mi,
e) hospodári v lesoch pod vplyvom imisií pod¾a hospodárskych opatrení konkretizovaných v lesných hospodárskych plánoch tak, aby sa zmiernili negatívne
dôsledky ich pôsobenia,
f) vykonáva opatrenia na zamedzenie kôd spôsobených zverou,
g) vykonáva preventívne opatrenia proti vzniku lesných poiarov,42)
h) hospodári v lese tak, aby neohrozil lesy iných vlastníkov,
i) plni ïalie opatrenia pri ochrane lesa uloené orgánom tátnej správy lesného hospodárstva alebo orgánom tátnej odbornej kontroly ochrany lesa (§ 29).
(2) V prípade ohrozenia lesov alebo kôd spôsobe39

)
)
41
)
42
)
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ných kodlivými èinite¾mi je obhospodarovate¾ lesa povinný na svoje náklady neodkladne vykona opatrenia
na odvrátenie ohrozenia lesov a odstránenie následkov
kôd; v chránených územiach s piatym stupòom
ochrany má túto povinnos len po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia orgánu tátnej správy ochrany
prírody a krajiny o povolení výnimky.32)
(3) Opatrenia na zabránenie írenia a premnoenia
kodcov z chránených území s piatym stupòom ochrany, v ktorých nebola povolená výnimka orgánu tátnej
správy ochrany prírody a krajiny na vykonanie náhodnej aby, zabezpeèí v ochranných pásmach území
s piatym stupòom ochrany organizácia ochrany prírody a krajiny.43) Vlastník, správca a obhospodarovate¾
lesa je povinný strpie vykonanie týchto opatrení. Ak
vykonaním týchto opatrení vznikne koda, na jej náhradu sa vzahujú veobecné predpisy o náhrade kody.35)
(4) Ak sa mimo lesa alebo na sklade dreva vyskytne
biotický kodlivý èinite¾ ohrozujúci les, môe orgán
tátnej správy lesného hospodárstva uloi vykonanie
opatrení proti jeho rozíreniu právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ktoré uívajú dotknuté pozemky
alebo skladujú drevo.
(5) Lesy pod vplyvom imisií pod¾a odseku 1 písm. e) sa
pod¾a stupòa úrovne zneèistenia ovzduia zaraïujú do
pásiem ohrozenia. Zaraïovanie lesov do pásiem ohrozenia vykonáva v rámci komplexného zisovania stavu
lesov pod¾a § 38 ods. 2 písm. b) právnická osoba zriadená Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo).
(6) Odvolanie proti rozhodnutiu pod¾a odseku 4
nemá odkladný úèinok.
§ 29
Orgán tátnej odbornej kontroly ochrany lesa
(1) Orgánom tátnej odbornej kontroly ochrany lesa
je právnická osoba zriadená ministerstvom alebo jej organizaèný útvar (ïalej len lesnícka ochranárska
sluba), ktorá vykonáva kontrolu plnenia povinností
pri ochrane lesa, úèinnosti opatrení vykonaných pod¾a
tohto zákona a kontrolu zdravotného stavu lesa.
(2) Lesnícka ochranárska sluba
a) monitoruje zdravotný stav lesa44) a výskyt kodlivých èinite¾ov,
b) vypracúva prognózy vývoja kodlivých èinite¾ov a vydáva signalizaèné správy,
c) plní úlohy pod¾a osobitného predpisu.45)
d) vykonáva expertíznu, poradenskú a vzdelávaciu èinnos pri ochrane lesa,

Zákon è. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodòami.
§ 48 a 51 zákona è. 364/2004 Z. z.
Napríklad § 415 a 450 Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov, § 50 zákona è. 364/2004 Z. z.
Zákon è. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poiarmi v znení neskorích predpisov.
Vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 121/2002 Z. z. o poiarnej prevencii.
43
) § 65 ods. 1 písm. k) siedmy bod zákona è. 543/2002 Z. z.
44
) Èl. 4 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 2152/2003 zo 17. novembra 2003 týkajúce sa monitorovania lesov a environmentálnych interakcií v spoloèenstve (Ú. v. EÚ L 324, 11. 12. 2003) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) è. 788/2004 (Ú. v. EÚ L 138, 30. 4. 2004).
45
) § 2, § 4 ods. 8 a § 26 zákona è. 193/2005 Z. z.
40
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e) posudzuje osobitné projekty na hospodárenie v lesoch pod vplyvom imisií,
f) ukladá obhospodarovate¾ovi lesa opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri ochrane lesa
[(§ 28 ods. 1 písm. i)],
g) poskytuje údaje pre tvorbu informaèného systému
lesného hospodárstva (§ 45).
(3) Výsledky kontroly pod¾a odseku 1 a uloené opatrenia pod¾a odseku 2 písm. f) predkladá lesnícka
ochranárska sluba orgánu tátnej správy lesného
hospodárstva.
(4) Vlastník, správca a obhospodarovate¾ lesa je povinný umoni lesníckej ochranárskej slube na lesných pozemkoch a v lesných porastoch zriadi
a vyuíva doèasné skusné plochy a trvalé skusné plochy na zisovanie zdravotného stavu lesa a vplyvu
kodlivých èinite¾ov na lesy. Tým nie sú dotknuté veobecné predpisy o náhrade kody.35)
(5) Odvolanie proti rozhodnutiu pod¾a odseku 2
písm. f) nemá odkladný úèinok.
PIATY DIEL
VYUÍVANIE LESOV VEREJNOSOU
A INÉ VYUÍVANIE LESOV
§ 30
Vyuívanie lesov verejnosou
(1) Kadý má právo vstupova na lesné pozemky.
(2) Pri vyuívaní lesov verejnosou je kadý povinný
chráni a nenaruova lesné prostredie, repektova
práva a oprávnené záujmy vlastníka, správcu a obhospodarovate¾a lesa a pokyny obhospodarovate¾a lesa,
èlena lesnej stráe a orgánu tátnej správy lesného
hospodárstva.
(3) Vyuívanie lesov verejnosou sa nevzahuje na vojenské lesy.
(4) Orgán tátnej správy lesného hospodárstva môe
na iados vlastníka, správcu alebo obhospodarovate¾a
lesa alebo z vlastného podnetu zakáza alebo obmedzi
vyuívanie lesov verejnosou na dobu nevyhnutne potrebnú, ak to vyaduje ochrana práv a oprávnených záujmov vlastníka, správcu a obhospodarovate¾a lesa,
ochrana lesa (§ 28) alebo iný verejný záujem. Orgán
tátnej správy lesného hospodárstva zákaz alebo obmedzenie vyuívania lesov verejnosou vhodným spôsobom zverejní a v prípade potreby obhospodarovate¾ovi lesa uloí dotknutú èas lesa oznaèi. Na konanie
o vydávaní a odvolávaní zákazov alebo obmedzení
vyuívania lesov verejnosou sa nevzahuje veobecný
predpis o správnom konaní.12)
46
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§ 31
Zákaz niektorých èinností
(1) Na lesných pozemkoch je zakázané
a) vykonáva terénne úpravy, stava ploty alebo budova chodníky, narúa pôdny kryt, odváa lesnú
pôdu alebo hrabanku,
b) zaklada alebo udriava otvorené ohne na nich alebo v ich ochrannom pásme mimo vyznaèených
miest,
c) stava posedy, príbytky alebo tábori mimo vyznaèených miest,
d) jazdi alebo stá motorovým vozidlom, skútrom, motorovou trojkolkou alebo tvorkolkou mimo vyznaèených miest,
e) vstupova do lesných kôlok alebo do oplotených
miest, ako aj miest oznaèených zákazom vstupu,
f) vstupova do lesných porastov na miestach, kde sa
vykonáva technologická príprava pracoviska, výrub
stromov a sústreïovanie dreva na odvozné miesto
alebo ploné chemické oetrenie,
g) rui ticho a pokoj,
h) zbiera v nadmernom mnostve semená, vybera semenáèiky alebo sadenice lesných drevín,
i) manipulova s látkami nebezpeènými pre prírodné
prostredie,
j) ai stromy alebo kry, získava z lesa èeèinu, ivicu
alebo ivú kôru,
k) zaklada skládky odpadov alebo zneèisova lesné
pozemky odpadmi,46)
l) fajèi alebo odhadzova horiace alebo tlejúce predmety v èase zvýeného nebezpeèenstva vzniku
poiaru,42)
m) naruova vodný reim najmä odvodòovaním pozemkov alebo úpravami vodných tokov v rozpore
s osobitnými predpismi,47)
n) pás hospodárske zvieratá,48)
o) vo¾ne púa psov okrem psov po¾ovníckych
a sluobných49) pri výkone povinností, alebo iné domáce zvieratá,
p) vypa¾ova porasty bylín, krov alebo stromov.42)
(2) Zakázané je neoprávnene pouíva alebo pokodzova lesné pozemky, lesné porasty, stromy a kry
a stavby a zariadenia slúiace lesnému hospodárstvu
(ïalej len lesný majetok).
(3) Zákazy uvedené v odseku 1 písm. a) a j) sa
nevzahujú na obhospodarovate¾a lesa pri zabezpeèovaní hospodárenia v lese a vyuívaní ostatných lesných
produktov, ak nie sú tieto èinnosti upravené osobitnými predpismi.38)
(4) Obhospodarovate¾ lesa, ktorý uskutoèòuje èinnos pod¾a odseku 1 písm. b), je povinný zariadi sledovanie ohòa a jeho bezpeèné uhasenie pred opustením

) Zákon è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) Napríklad zákon è. 364/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 666/2004 Z. z., zákon è. 50/1976 Zb. v znení neskorích
predpisov.
48
) § 2 ods. 4 zákona è. 194/1998 Z. z. o ¾achtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
49
) Napríklad § 25 zákona è. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorích predpisov, § 53 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 7 písm. f) a § 8 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 255/1994 Z. z.
o po¾nej strái, zákon è. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
47
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miesta, kde sa oheò nachádza. Povinnos pod¾a osobitného zákona50) tým nie je dotknutá.
(5) Zákaz uvedený v odseku 1 písm. d) a f) sa
nevzahuje na tátnych zamestnancov pri výkone tátnej správy v obvode svojej pôsobnosti pod¾a tohto zákona a osobitných predpisov,38) na fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú èinnosti pod¾a § 29, 41
a 53, na strá prírody a fyzické osoby, ktoré majú
oprávnenia stráe prírody.37)
(6) Orgán tátnej správy lesného hospodárstva môe
po písomnom súhlase vlastníka alebo správcu povoli
výnimku zo zákazu uvedeného v odseku 1 písm. a) a h)
aj iným právnickým osobám alebo fyzickým osobám.
Písomný súhlas vlastníka alebo správcu sa nevyaduje, ak o výnimku iada obhospodarovate¾ lesa pod¾a odseku 3.
(7) Odvolanie proti rozhodnutiu pod¾a odseku 6
nemá odkladný úèinok.
(8) Zákaz uvedený v odseku 1 písm. g) a so súhlasom
vlastníka alebo správcu lesa tie zákazy uvedené v odseku 1 písm. a), c) a e) sa nevzahujú na výkon práva
po¾ovníctva pod¾a osobitného predpisu.51)
§ 32
Iné vyuívanie lesov
(1) Pri èinnostiach vykonávaných v lesoch pod¾a osobitných predpisov,13) na ktoré pod¾a tohto zákona netreba povolenie, sú právnické osoby alebo fyzické osoby
povinné oznámi obhospodarovate¾ovi lesa a orgánu
tátnej správy lesného hospodárstva rozsah, úèel
a dobu trvania tejto èinnosti najmenej 15 dní vopred.
Pritom sú povinné dodriava ustanovenia § 7 ods. 2
písm. c).
(2) V prípade odstraòovania následkov havarijných
stavov v lesoch môu právnické osoby alebo fyzické
osoby vykona nevyhnutné opatrenia bezodkladne.
O ich vykonaní sú povinné neodkladne, najneskôr do
siedmich dní informova obhospodarovate¾a lesa a orgán tátnej správy lesného hospodárstva.
(3) Orgán tátnej správy lesného hospodárstva môe
obmedzi, prípadne inak upravi vykonávanie èinností
pod¾a odseku 1, ak to vyaduje ochrana práv a oprávnených záujmov vlastníka, správcu a obhospodarovate¾a lesa, ochrana lesa (§ 28) alebo iný verejný záujem.
Na toto konanie sa nevzahuje veobecný predpis
o správnom konaní.12)

te¾nos, stavbu alebo zariadenie pred kodami, ktoré
by mohlo spôsobi najmä zosúvanie pôdy, padanie kameòov, stromov a lavín z lesných pozemkov. Rozsah
a spôsob týchto zabezpeèovacích opatrení urèí pod¾a
osobitného predpisu9) prísluný orgán tátnej správy
po dohode s orgánom tátnej správy lesného hospodárstva alebo pod¾a podmienok súhlasu pod¾a § 6 ods. 2.
Vlastník, správca alebo obhospodarovate¾ lesa je povinný umoni vykonanie týchto opatrení.
(2) Ak zaistenie bezpeènosti osôb a majetku vyaduje
aj zmenu v spôsobe hospodárenia na lesných pozemkoch, orgán tátnej správy lesného hospodárstva môe
rozhodnú o ïalích opatreniach.
IESTY DIEL
NÁHRADA KODY NA LESNOM MAJETKU
A NÁHRADA ZA OBMEDZENIE VLASTNÍCKYCH PRÁV
§ 34
Náhrada kody na lesnom majetku
(1) kodou na lesnom majetku sa na úèely tohto zákona rozumie najmä koda spôsobená imisiami, inými
antropogénnymi kodlivými èinite¾mi, poiarmi alebo
koda spôsobená zverou.52)
(2) Ten, kto spôsobí kodu na lesnom majetku (ïalej
len pôvodca kody), je povinný vykona opatrenia na
nápravu alebo uhradi s tým spojené náklady. Vlastník
lesného majetku je povinný poskytnú súèinnos pôvodcovi kody pri vykonávaní opatrení na nápravu. Prípadná zodpovednos za kodu ani trestná zodpovednos tým nie sú dotknuté. Na náhradu kody
spôsobenej na lesnom majetku sa vzahujú veobecné
predpisy o zodpovednosti za kodu a o náhrade kody.35) Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného
predpisu.51)
(3) Orgán tátnej správy lesného hospodárstva môe
pôvodcovi kody uloi vykona opatrenia smerujúce
k splneniu povinností uvedených v odseku 2.
(4) Ak sa opatrenia na nápravu vykonávajú na nehnute¾nostiach vo vlastníctve inej osoby, ako je pôvodca kody, ich vlastníci sú povinní strpie obmedzenie
obvyklého uívania na nevyhnutný èas za primeranú
náhradu.53) Ak vykonaním opatrení na nápravu vznikne koda, na jej náhradu sa vzahujú veobecné predpisy o náhrade kody.35)
§ 35
Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv

§ 33
Opatrenia na zaistenie bezpeènosti osôb a majetku
(1) Vlastník nehnute¾nosti alebo investor stavby
a zariadenia9) je povinný na pozemkoch dotknutých výstavbou vykona opatrenia, ktorými zabezpeèí nehnu50

)
)
52
)
53
)
54
)
51
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(1) Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv patrí
vlastníkovi alebo správcovi, ak vyòatím [§ 7 ods. 1
písm. a) a b)], obmedzením vyuívania [§ 7 ods. 1
písm. c)] alebo osobitným reimom hospodárenia (§ 14
ods. 1) dôjde k obmedzeniu vlastníckych práv.54) Ná-

§ 8 a 14 zákona è. 314/2001 Z. z. v znení zákona è. 347/2004 Z. z.
Zákon è. 23/1962 Zb. v znení neskorích predpisov.
§ 34 zákona è. 23/1962 Zb.
§ 128 ods. 1 Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 509/1991 Zb.
§ 128 ods. 2 Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 509/1991 Zb.
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hrada za obmedzenie vlastníckeho práva sa poskytne
pod¾a tohto zákona, ak osobitné predpisy neustanovujú inak.24)
(2) Náhradu za obmedzenie vlastníckych práv je v primeranom rozsahu povinný vlastníkovi alebo správcovi
poskytnú ten, na koho iados alebo návrh dochádza
k obmedzeniu vlastníckych práv pod¾a odseku 1.
(3) Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv pod¾a
odseku 1 sa poskytuje na základe dohody o urèení výky a spôsobe jej poskytnutia, ktorej návrh predkladá
vlastníkovi alebo správcovi ten, na koho iados alebo
návrh dochádza k obmedzeniu vlastníckych práv. Ak
sa nedosiahne dohoda, o výke alebo spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv rozhoduje súd;34) nárok na náhradu kody nie je tým dotknutý.
(4) Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv sa
uplatòuje najmä
a) pri vyòatí a obmedzení vyuívania
1. na lesnom pozemku v dôsledku
1.1. trvalého vyòatia,
1.2. doèasného
vyòatia
alebo
obmedzenia
vyuívania,
2. na lesnom poraste v dôsledku
2.1. predèasného vyrúbania lesného porastu,
2.2. straty produkcie lesného porastu za dobu vyòatia alebo obmedzenia vyuívania,
2.3. zníenia prírastku lesného porastu,
2.4. zníenia kvality produkcie lesného porastu,
3. v dôsledku zvýenia nákladov hospodárenia na
dotknutých lesných pozemkoch a lesných porastoch.
b) pri osobitnom reime hospodárenia v dôsledku
1. straty alebo zníenia výnosu z produkcie dreva
oproti benému hospodáreniu v lesoch,
2. straty alebo zníenia výnosu z ostatných úitkov
lesa,
3. zvýených nákladov nad rámec beného hospodárenia v lesoch.
(5) Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv patrí
vlastníkovi a správcovi, ak vykonaním opatrení pod¾a
§ 26 ods. 1, zriadením a vyuívaním doèasných skusných plôch a trvalých skusných plôch lesníckou ochranárskou slubou (§ 29 ods. 4) alebo na národnú inventarizáciu lesov (§ 46 ods. 1) a monitoring lesov (§ 46
ods. 2) alebo vykonaním opatrení pod¾a § 33 ods. 1 a 2,
dôjde k obmedzeniu vlastníckeho práva.
(6) Náhrada pod¾a odseku 5 patrí vo výke pod¾a dohody toho, kto vykonáva opatrenia pod¾a § 26 ods. 1
alebo § 33 ods. 1 a 2 alebo toho, kto zriaïuje alebo
vyuíva doèasné skusné plochy a trvalé skusné plochy
s vlastníkom alebo správcom, ktorej súèasou je aj dohoda o spôsobe poskytnutia tejto náhrady. Ak k dohode
nedôjde, o výke a spôsobe poskytnutia náhrady rozhoduje súd.34)
55
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SIEDMY DIEL
ODBORNÉ HOSPODÁRENIE V LESOCH
§ 36
Odborné hospodárenie v lesoch
Na úèely tohto zákona sa odborným hospodárením
v lesoch rozumie povinnos obhospodarovate¾a lesa zabezpeèi hospodárenie pod¾a lesného hospodárskeho
plánu alebo výpisu z neho prostredníctvom odborného
lesného hospodára (§ 47).
§ 37
V lesoch malej výmery pod¾a § 2 písm. r) sa odborné
hospodárenie zabezpeèuje prostredníctvom poverenej
organizácie pod¾a § 38 ods. 3.
PRVÝ ODDIEL
HOSPODÁRSKA ÚPRAVA LESOV
§ 38
Hospodárska úprava lesov
(1) Hospodárska úprava lesov je èinnos zameraná
najmä na zisovanie stavu a vývoja lesov, sledovanie,
hodnotenie, urèovanie cie¾ov a plánovanie hospodárenia v lesoch tak, aby sa pri zosúladení záujmov vlastníkov, obhospodarovate¾ov lesov a verejného záujmu
smerovalo k naplneniu cie¾ov trvalo udrate¾ného hospodárenia v lesoch.
(2) Právnická osoba zriadená ministerstvom zabezpeèuje
a) rozvoj hospodárskej úpravy lesov, metód a postupov
jej vykonávania,
b) komplexné zisovanie stavu lesov pre potreby rámcového plánovania a hodnotenia stavu a vývoja lesov,
c) zisovanie a spracúvanie údajov pre tátnu správu
lesného hospodárstva na sledovanie a hodnotenie
výsledkov hospodárenia,
d) tvorbu a spravovanie informaèného systému lesného hospodárstva (§ 45),
e) úlohy pod¾a osobitného predpisu.55)
(3) Ministerstvom poverená organizácia u vlastníkov
lesov s malou výmerou
a) zabezpeèuje vyznaèovanie hraníc lesného majetku
pod¾a právnych listín a mapových podkladov,
b) v odôvodnených prípadoch vykonáva potrebné meraèské práce a evidenciu toho majetku,
c) na základe iadosti obhospodarovate¾a lesa urèuje
hospodárske opatrenia,
d) vyznaèuje abu dreva a dozerá na povinnosti pri obnove lesa, abe, preprave a oznaèovaní dreva,
e) zabezpeèuje ostatné povinnosti a oprávnenia odborného lesného hospodára.

) § 4 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 215/1995 Z. z. v znení zákona è. 423/2003 Z. z.
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§ 39
Priestorová, èasová a abová úprava lesa
(1) Na úèely hospodárskej úpravy lesov sa lesné pozemky èlenia na jednotky priestorového rozdelenia,
ktorými sú
a) lesné oblasti a podoblasti,
b) lesné celky,
c) vlastnícke celky,
d) dielce,
e) ostatné lesné pozemky [§ 3 ods. 1 písm. c) a e)].
(2) Lesné oblasti a podoblasti sú trvalé územné jednotky priestorového rozdelenia vytvorené na základe
biogeografickej rajonizácie územia Slovenskej republiky.
(3) Lesné celky sú územne ucelené èasti lesov, pre
ktoré sa vyhotovuje lesný hospodársky plán. Urèuje ich
orgán tátnej správy lesného hospodárstva z vlastného
podnetu alebo na návrh vlastníka alebo správcu.
(4) Vlastnícky celok tvoria lesy vo vlastníctve jedného
vlastníka alebo lesy viacerých vlastníkov, ak v nich
hospodári ten istý obhospodarovate¾ lesa. Vytvára sa
ako priestorová jednotka na vyhotovenie výpisu z lesného hospodárskeho plánu. Ak je vlastnícky celok
totoný s lesným celkom, výpis z lesného hospodárskeho plánu sa nevyhotovuje.
(5) Pre vlastníkov lesov malých výmer sa vytvára
vlastnícky celok vlastníkov malých výmer, a to ako
priestorová jednotka na vyhotovenie výpisu z lesného
hospodárskeho plánu.
(6) Dielec je základnou jednotkou na zisovanie stavu
lesa, plánovanie, evidenciu a kontrolu hospodárenia
vytvorenou najmä na základe vlastníctva k lesnému
pozemku s minimálnou výmerou 0,5 hektára.
(7) Èasová úprava lesa urèuje èasový rámec na plánovanie a vykonávanie hospodárskych opatrení v lesoch tak, aby sa dosiahli ciele hospodárenia.
(8) abová úprava lesa urèuje objem a plynulos
aby tak, aby sa zabezpeèilo optimálne vyuívanie produkèného potenciálu lesa a trvalé plnenie funkcií lesa.
DRUHÝ ODDIEL
LESNÝ HOSPODÁRSKY PLÁN
§ 40
Súèasti lesného hospodárskeho plánu a úhrada
nákladov na jeho vyhotovenie
(1) Lesný hospodársky plán (ïalej len plán) je nástrojom tátu, vlastníka, správcu a obhospodarovate¾a
lesa na trvalo udrate¾né hospodárenie v lesoch.
(2) Súèasami plánu vyhotoveného pre lesný celok sú
najmä
a) veobecná èas,
b) opis dielcov,
c) plán hospodárskych opatrení,
56
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d) plochová tabu¾ka,
e) preh¾adové tabu¾ky,
f) obrysová a porastová mapa.
(3) Výpis z plánu vyhotovený na iados vlastníka alebo obhospodarovate¾a lesa obsahuje súèasti plánu
pod¾a odseku 2 písm. b), c) a f).
(4) Náklady na vyhotovenie súèastí plánu pod¾a odseku 2 hradí vyhotovovate¾ovi plánu tát [§ 55 ods. 1
písm. c)] prostredníctvom orgánu tátnej správy lesného hospodárstva (§ 41 ods. 2).
(5) Náklady na vyhotovenie súèastí plánu pod¾a odseku 2 písm. b), c) a f) je povinný po schválení plánu pod¾a
§ 41 ods. 13 uhradi obhospodarovate¾ lesa orgánu
tátnej správy lesného hospodárstva (§ 41 ods. 2) na
základe rozhodnutia vydaného na tento úèel orgánom
tátnej správy lesného hospodárstva. Tieto prostriedky
sú príjmom tátneho rozpoètu.
(6) Okrem súèastí uvedených v odseku 2 môe plán
alebo výpis z plánu obsahova aj iné súèasti. Náklady
na ich vyhotovenie uhrádza vyhotovovate¾ovi plánu
(§ 42) ten, na koho iados boli vyhotovené.
(7) Plán sa po jeho schválení predkladá ministerstvom zriadenej právnickej osobe (§ 38 ods. 2).
§ 41
Vyhotovenie plánu
(1) Vyhotovenie plánu je postup, ktorého výsledkom
je plán pod¾a § 40 ods.1.
(2) Úlohy súvisiace so zabezpeèením a organizáciou
vyhotovenia plánu a jeho schva¾ovaním vykonáva prísluný orgán tátnej správy lesného hospodárstva.
(3) Plán sa vyhotovuje na obdobie spravidla desa rokov.
(4) Vlastník alebo obhospodarovate¾ lesa 18 mesiacov pred skonèením platnosti plánu oznámi túto skutoènos príslunému orgánu tátnej správy lesného
hospodárstva.
(5) Prísluný orgán tátnej správy lesného hospodárstva zabezpeèí verejné obstarávanie56) na vyhotovenie
plánu. S úspeným uchádzaèom uzatvorí zmluvu o vyhotovení plánu najneskôr do 31. decembra roka, ktorý
predchádza roku, v ktorom sa skonèí platnos plánu.
Tieto skutoènosti oznámi vlastníkovi a obhospodarovate¾ovi lesa.
(6) Po uzatvorení zmluvy s vyhotovovate¾om plánu
pod¾a odseku 5 vyhotovovate¾ plánu vypracuje správu
o doterajom hospodárení a o urèení zásad na vyhotovenie plánu pre prísluný lesný celok (ïalej len správa
o hospodárení), ktorú predloí príslunému orgánu
tátnej správy lesného hospodárstva, najneskôr do
konca februára posledného roka platnosti plánu.
(7) Lesy osobitného urèenia musia by vyhlásené do
predloenia správy pod¾a odseku 6, inak sa v konaní

) Zákon è. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej
tátnej správy v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 82/2005 Z. z.
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o vyhotovení plánu táto kategória lesa nezoh¾adòuje.
Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 43 ods. 2.
(8) Orgán tátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne oznámi dotknutým orgánom tátnej správy,57) právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých
práva môu by vyhotovením plánu dotknuté, e do
správy o hospodárení môu nahliadnu a zároveò ich
vyzve na predloenie pripomienok k správe o hospodárení a poiadaviek na vypracovanie pokynov na vyhotovenie plánu v lehote do 15 dní od doruèenia oznamu.
V ozname uvedie dátum prerokovania správy o hospodárení a predloených pripomienok a poiadaviek, ktoré sa uskutoèní najneskôr do siedmich dní od posledného dòa lehoty, urèenej na ich predloenie.
(9) O výsledkoch prerokovania správy o hospodárení
a pripomienok a poiadaviek pod¾a odseku 8 sa vyhotoví protokol, ktorý obsahuje pokyny na vyhotovenie plánu a termín predloenia návrhu plánu orgánu tátnej
správy lesného hospodárstva najneskôr do 15. decembra posledného roku platnosti plánu.
(10) Konanie o vyhotovení plánu sa zaèína dòom vyhotovenia protokolu pod¾a odseku 9. Na pripomienky
a poiadavky pod¾a odseku 8 uplatnené po vyhotovení
protokolu sa neprihliada.
(11) Vyhotovovate¾ plánu je pri vyhotovení plánu povinný postupova pod¾a pokynov na vyhotovenie plánu
obsiahnutých v protokole pod¾a odseku 9.
(12) Obhospodarovate¾ lesa je povinný poskytnú vyhotovovate¾ovi plánu podklady potrebné na vypracovanie správy o hospodárení a na vyhotovenie plánu zabezpeèi súèinnos odborného lesného hospodára.
(13) Návrh plánu schva¾uje orgán tátnej správy lesného hospodárstva rozhodnutím, ktorého prílohou je
plán. Ak predloený návrh obsahuje nedostatky, ktoré
zabraòujú jeho schváleniu, vráti ho vyhotovovate¾ovi
plánu a urèí poiadavky alebo podmienky, po splnení
ktorých mono plán predloi na jeho schválenie.
O schválení plánu rozhodne najneskôr do jedného roka
od zaèatia konania o vyhotovení plánu; ministerstvo
môe v odôvodnených prípadoch túto lehotu predåi.
Úèastníkom konania a zúèastneným osobám sa doruèuje len oznámenie o schválení plánu. Odvolanie proti
rozhodnutiu o schválení plánu nemá odkladný úèinok;
úèastník konania sa môe odvola len v tej èasti, ktorá
sa ho týka.
(14) Hospodárske opatrenia v období od skonèenia
platnosti plánu do schválenia návrhu plánu navrhuje
vyhotovovate¾ plánu a odsúhlasuje ich orgán tátnej
správy lesného hospodárstva po prerokovaní s vlastníkom, správcom a obhospodarovate¾om lesa a s dotknutými orgánmi tátnej správy.
(15) Na konanie pod¾a odsekov 8, 9 a 14 sa nevzahuje
veobecný predpis o správnom konaní.12)
§ 42
Vyhotovovate¾ plánu
(1) Vyhotovovate¾ plánu je právnická osoba alebo fy57
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zická osoba, s ktorou orgán tátnej správy lesného hospodárstva uzavrel zmluvu o vyhotovení plánu (§ 41
ods. 5), je drite¾om ivnostenského oprávnenia25) na
výkon tejto èinnosti.
(2) Predpokladom odbornej spôsobilosti fyzickej osoby je vysokokolské vzdelanie lesníckeho zamerania
druhého stupòa a najmenej päroèná prax v hospodárskej úprave lesov.
(3) Predpokladom technickej spôsobilosti je preukázanie monosti vyuíva technické zariadenia a technológie potrebné na zabezpeèenie vyhotovenia plánu.
(4) Fyzická osoba je odborne spôsobilá, ak je drite¾om osvedèenia o odbornej spôsobilosti vydaného ministerstvom po splnení predpokladov pod¾a odseku 2
a po úspenom absolvovaní skúky odbornej spôsobilosti vykonanej pred komisiou vymenovanou ministrom pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
(5) Právnická osoba je odborne spôsobilá, ak aspoò
jeden jej spoloèník, jej èlen alebo jej zamestnanec v pracovnom pomere na neurèitý èas, ktorý je zodpovedný za
vyhotovenie plánu, je drite¾om osvedèenia o odbornej
spôsobilosti pod¾a odseku 4 a nie je spoloèníkom, èlenom alebo zamestnancom inej právnickej osoby oprávnenej na vyhotovovanie plánov.
(6) Technicky spôsobilá je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je drite¾om osvedèenia o technickej
spôsobilosti vydaného ministerstvom po overení splnenia predpokladov pod¾a odseku 3 vykonaného komisiou vymenovanou ministrom pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
(7) Ministerstvo môe rozhodnú o odòatí osvedèenia
o odbornej spôsobilosti, ak drite¾ osvedèenia
závaným spôsobom alebo opakovane poruil povinnosti pod¾a tohto zákona vzahujúce sa na vyhotovenie
plánu, alebo ak nevykonáva túto èinnos po dobu najmenej piatich rokov. O vydanie osvedèenia o odbornej
spôsobilosti sa mono opätovne uchádza a po uplynutí doby uvedenej v rozhodnutí o jeho odòatí. O odòatí
osvedèenia o technickej spôsobilosti môe rozhodnú,
ak drite¾ osvedèenia prestal spåòa predpoklady technickej spôsobilosti pod¾a odseku 3.
(8) Ministerstvo vedie evidenciu osvedèení vydaných
pod¾a odsekov 4 a 6 a evidenciu rozhodnutí o odòatí
osvedèení o odbornej spôsobilosti a osvedèení o technickej spôsobilosti pod¾a odseku 7.
§ 43
Predèasná obnova plánu, úprava plánu
a zmena plánu
(1) Predèasná obnova plánu je vyhotovenie nového
plánu pod¾a § 41 ods. 1 pred skonèením platnosti plánu (§ 41 ods. 3), ak v dôsledku vplyvov kodlivých èinite¾ov v lesoch dôjde v lesnom celku k narueniu lesných porastov v takom rozsahu, e zámery a ciele plánu
nie je moné dosiahnu. O predèasnej obnove plánu
môe rozhodnú ministerstvo na iados vlastníka,
správcu alebo obhospodarovate¾a lesa. Na predèasnú

) Napríklad § 9 ods. 1 písm. n) zákona è. 543/2002 Z. z., zákon è. 364/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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obnovu plánu sa pouijú ustanovenia § 40 a 41 primerane. Odvolanie proti rozhodnutiu o predèasnej obnove
plánu nemá odkladný úèinok.
(2) Zmena plánu je zmena kategorizácie lesov pod¾a
§ 12 alebo zmena zásad vykonávania aby pod¾a § 23
ods. 8. O zmene plánu rozhoduje orgán tátnej správy
lesného hospodárstva na iados vlastníka, správcu,
obhospodarovate¾a lesa alebo prísluného orgánu tátnej správy.24) Náklady súvisiace so zmenou plánu hradí
iadate¾. K rozhodnutiu o zmene plánu sa vyaduje vyjadrenie orgánu tátnej správy ochrany prírody a krajiny.58) Odvolanie proti rozhodnutiu o zmene plánu nemá
odkladný úèinok; úèastník konania sa môe odvola
len v tej èasti, ktorá sa ho týka.
(3) Úprava plánu je odliné vykonanie plánovaného
hospodárskeho opatrenia so zameraním na zlepenie
stavu a vývoja lesného porastu. Úprava plánu je v pôsobnosti odborného lesného hospodára, ktorý jej vykonanie vyznaèí v pláne.
TRETÍ ODDIEL
LESNÁ HOSPODÁRSKA EVIDENCIA,
INFORMAÈNÝ SYSTÉM LESNÉHO HOSPODÁRSTVA
A NÁRODNÁ INVENTARIZÁCIA LESA
§ 44
Lesná hospodárska evidencia
(1) Obhospodarovate¾ lesa je povinný prostredníctvom odborného lesného hospodára zabezpeèi vedenie
evidencie o realizácii plánovaných hospodárskych
opatrení i o neplánovaných èinnostiach a opatreniach
vykonaných v lesoch, najmä o vykonanej abe a pestovaní lesa (ïalej len lesná hospodárska evidencia). Vedenie evidencie pod¾a osobitných predpisov59) nie je
tým dotknuté.
(2) Obhospodarovate¾ lesa je povinný do 60 dní po
ukonèení kalendárneho roka prostredníctvom orgánu
tátnej správy lesného hospodárstva predloi údaje
z lesnej hospodárskej evidencie právnickej osobe zriadenej ministerstvom (§ 38 ods. 2).
§ 45
Informaèný systém lesného hospodárstva
(1) Informaèný systém lesného hospodárstva (ïalej
len informaèný systém) slúi na zber, spracovanie
a archiváciu údajov o stave a vývoji lesov, o vykonaných
hospodárskych opatreniach v lesoch, o vlastníctve,
správe a nájme lesov a na zostavenie súhrnného lesníckeho ekonomického úètu.60)
(2) Informaèný systém zabezpeèuje právnická osoba
zriadená ministerstvom (§ 38 ods. 2), ktorá je správcom
informaèného systému a informaènej banky údajov
(ïalej len správca informaèného systému).
58

)
)
60
)
61
)
59
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(3) Zdrojmi údajov na tvorbu informaèného systému
sú údaje hospodárskej úpravy lesov, orgánov tátnej
správy lesného hospodárstva, lesnej hospodárskej evidencie, národnej inventarizácie lesov a ostatné údaje.
(4) Obhospodarovate¾ lesa, vyhotovovate¾ plánu, lesnícka ochranárska sluba a orgány tátnej správy lesného hospodárstva poskytujú správcovi informaèného
systému potrebnú súèinnos. Správca informaèného
systému je povinný zabezpeèi ochranu utajovaných
skutoèností, osobných údajov a dôverných tatistických údajov pod¾a osobitných predpisov.61)
§ 46
Národná inventarizácia lesov a monitoring lesov
(1) Národná inventarizácia lesov je zisovanie a hodnotenie vybraných kvantitatívnych a kvalitatívnych
parametrov stavu lesov k zvolenému èasovému okamihu. Vykonáva sa výberovým spôsobom na doèasných
skusných plochách.
(2) Monitoring lesov je periodické opakovanie národnej inventarizácie lesov. Umoòuje dlhodobo porovnáva stav lesov a sledova ich vývoj. Vykonáva sa výberovým spôsobom na trvalých skusných plochách.
(3) Na vykonanie èinností pod¾a odsekov 1 a 2 sú
vlastník, správca a obhospodarovate¾ lesa povinní
umoni na lesných pozemkoch a v lesných porastoch
zriadi a vyuíva doèasné skusné plochy a trvalé skusné plochy. Tým nie sú dotknuté veobecné predpisy
o náhrade kody.35)
TVRTÝ ODDIEL
ODBORNÝ LESNÝ HOSPODÁR
A ODBORNÁ SPRÁVA LESOV
§ 47
Odborný lesný hospodár
(1) Odborný lesný hospodár (ïalej len hospodár) je
fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon èinností uvedených v § 48. Podmienkou na výkon týchto
èinností je zápis v registri odborných lesných hospodárov, ktorý vedie prísluný orgán tátnej správy lesného
hospodárstva [§ 59 ods. 2 písm. k)].
(2) Èinnos hospodára môe právnická osoba zabezpeèova len prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je jej
spoloèníkom, èlenom alebo zamestnancom v pracovnom pomere dohodnutom k nej na neurèitý èas a je
hospodárom pod¾a odseku 1 a zároveò nie je spoloèníkom, èlenom alebo zamestnancom inej právnickej osoby zabezpeèujúcej èinnos hospodára.
(3) Predpokladom odbornej spôsobilosti pod¾a odseku 1 je vysokokolské vzdelanie lesníckeho zamerania
druhého stupòa a najmenej trojroèná prax v lesníc-

§ 9 ods. 1 písm. n) a § 67 písm. g) zákona è. 543/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Napríklad § 10 zákona è. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona è. 555/2004 Z. z.
§ 3 ods. 2 písm. h) zákona è. 473/2003 Z. z.
Zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike v znení zákona è. 215/2004 Z. z.
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kych èinnostiach alebo stredokolské vzdelanie lesníckeho zamerania a najmenej desaroèná prax v lesníckych èinnostiach. Lesníckymi èinnosami sa rozumejú
èinnosti súvisiace s povinnosami a oprávneniami hospodára pod¾a § 48.
(4) Hospodár je odborne spôsobilý, ak je drite¾om
osvedèenia o odbornej spôsobilosti vydaného prísluným orgánom tátnej správy lesného hospodárstva po
splnení predpokladov pod¾a odseku 3 a po úspenom
absolvovaní skúky vykonanej pred komisiou vymenovanou ministrom pôdohospodárstva Slovenskej republiky alebo na základe splnenia osobitného kvalifikaèného predpokladu (§ 57 ods. 9).
(5) Prísluný orgán tátnej správy lesného hospodárstva môe rozhodnú o vyèiarknutí z registra odborných lesných hospodárov a o odòatí osvedèenia o odbornej spôsobilosti pod¾a odseku 4, ak drite¾ tohto
osvedèenia závaným spôsobom alebo opakovane poruil povinnosti pod¾a § 48 ods. 2. O vydanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti sa mono opätovne uchádza a po uplynutí doby uvedenej v rozhodnutí o jeho
odòatí.
(6) Hospodár môe vykonáva èinnos pre jedného
obhospodarovate¾a lesa alebo pre viacerých obhospodarovate¾ov lesa na lesných pozemkoch, ktorých súhrnná výmera nepresiahne 2 000 hektárov. Na výmere
väèej ako 2 000 hektárov môe hospodár vykonáva
èinnos v prípade uceleného hospodárenia v lesoch, ak
na kadých ïalích, aj zaèatých 1 000 hektárov zamestnáva fyzickú osobu najmenej so stredokolským
vzdelaním lesníckeho zamerania v pracovnom pomere
dohodnutom k nemu na neurèitý èas.
(7) Èinnos hospodára nesmie vykonáva zamestnanec orgánu tátnej správy lesného hospodárstva. To
neplatí, ak ide o jeho vlastný majetok nachádzajúci sa
mimo územia obvodu jeho pôsobnosti. Ustanovenia odsekov 1 a 6 tým nie sú dotknuté.
(8) Obhospodarovate¾ lesa je povinný do 30 dní odo
dòa, keï sa stal obhospodarovate¾om lesa, uzavrie
zmluvný vzah na výkon èinnosti pod¾a § 48 s vybraným hospodárom a ohlási do desiatich dní vznik tejto
skutoènosti príslunému orgánu tátnej správy lesného hospodárstva.
(9) Náklady spojené s výkonom èinnosti, povinností
a oprávnení hospodára hradí obhospodarovate¾ lesa.
§ 48
Èinnos, povinnosti a oprávnenia hospodára
(1) Hospodár organizuje a usmeròuje hospodárenie
v lese. Pri tejto èinnosti je zodpovedný za plnenie povinností pod¾a odseku 2 alebo vyplývajúcich z osobitného
predpisu.62)
(2) Hospodár je povinný
a) pripravova podklady a spolupracova pri vyhotovovaní a schva¾ovaní plánu a kontrole plnenia plánu,
62
63

) Zákon è. 217/2004 Z. z. v znení zákona è. 545/2004 Z. z.
) § 18 ods. 2 písm. b) zákona è. 473/2003 Z. z.

Èiastka 138

b) usmeròova realizáciu plánu a opatrení uloených
na ochranu lesa,
c) dohliada na vhodnos reprodukèného materiálu na
obnovu lesa,
d) kontrolova a evidova práce vykonávané v lese,
e) vies lesnú hospodársku evidenciu a evidenciu pod¾a osobitných predpisov,59)
f) sledova stav a vývoj kodlivých èinite¾ov v lesoch
a v súèinnosti s obhospodarovate¾om lesa predklada o nich hlásenie orgánu tátnej správy lesného
hospodárstva a lesníckej ochranárskej slube,
g) navrhova preventívne opatrenia na ochranu lesov
a predchádzanie vplyvu kodlivých èinite¾ov a dozera na ich realizáciu,
h) navrhova na uznanie semenné zdroje a zabezpeèova opatrenia na záchranu a reprodukciu genetických zdrojov hlavných lesných drevín,
i) navrhova environmentálne priaznivé technológie
pri èinnostiach súvisiacich s hospodárením v lesoch,
j) upozoròova obhospodarovate¾a lesa a orgán tátnej
správy lesného hospodárstva na kadú èinnos, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi na úseku lesného hospodárstva,
k) zabezpeèi a kontrolova vyznaèenie aby a vydáva
písomný súhlas na vykonanie aby.
(3) Hospodár je oprávnený
a) predklada poiadavky a pripomienky k návrhu plánu,
b) vykona úpravu plánu,
c) navrhnú vlastníkovi, správcovi alebo obhospodarovate¾ovi lesa predèasnú obnovu plánu alebo zmenu
plánu,
d) da súhlas na vykonanie náhodnej aby nad objem
predpísaný plánom pre lesný celok alebo vlastnícky
celok,
e) navrhova postup rekontrukcie lesa, ak nebol urèený plánom (§ 19 ods. 3),
f) navrhova projekty ozdravných opatrení.
(4) Na èinnosti pod¾a odsekov 1 a 3 mono poskytnú podporu pod¾a osobitného predpisu.63)
§ 49
Odborná správa lesov
(1) Odborná správa lesov je zabezpeèenie odborného
hospodárenia v lesoch pod¾a § 36 rozhodnutím prísluného orgánu tátnej správy lesného hospodárstva, ak
obhospodarovate¾ lesa neplní túto povinnos.
(2) Odbornú správu lesov vykonáva hospodár urèený
rozhodnutím pod¾a odseku 1.
(3) Ak pominie dôvod na výkon odbornej správy lesov
a vlastník uhradí stratu z hospodárenia v lesoch a zo
zabezpeèenia výkonu odbornej správy lesov pod¾a odseku 5, orgán tátnej správy lesného hospodárstva rozhodne o jej zruení.
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(4) Výnosy z hospodárenia v lesoch po odpoèítaní nákladov na hospodárenie v lesoch a na odbornú správu
lesov sú uloené na osobitnom úète hospodára pod¾a
odseku 1. Tieto výnosy vrátane úrokov hospodár pod¾a
odseku 1 odovzdá vlastníkovi po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia pod¾a odseku 3.
(5) Stratu z hospodárenia v lesoch a zo zabezpeèenia
výkonu odbornej správy lesov hradí hospodárovi pod¾a
odseku 2 tát s uplatnením záloného práva64) na lesný
majetok vlastníka.
ÔSMY DIEL
SPRÁVA LESNÉHO MAJETKU VO VLASTNÍCTVE
TÁTU A ZDRUENIA VLASTNÍKOV
LESNÉHO MAJETKU
§ 50
Správa lesného majetku vo vlastníctve tátu
(1) Vlastníctvo k lesným pozemkom, lesným porastom a stavbám vo vlastníctve Slovenskej republiky
slúiacim lesnému hospodárstvu (ïalej len lesný majetok vo vlastníctve tátu) nemono previes, ak tento
zákon alebo osobitné predpisy65) neustanovujú inak.
(2) Za stavby pod¾a odseku 1 sa povaujú investièné
lesné cesty66) a lesné eleznice a stavby a zariadenia
s nimi súvisiace.
(3) Správu lesného majetku vo vlastníctve tátu môe
vykonáva právnická osoba, ktorej zakladate¾om alebo
zriaïovate¾om je ministerstvo alebo právnická osoba,
ktorá má také postavenie pod¾a osobitných predpisov.3)
(4) Lesný majetok vo vlastníctve tátu vo vojenských
obvodoch67) a na územiach slúiacich na zabezpeèenie
úloh obrany tátu spravuje právnická osoba, ktorej zakladate¾om alebo zriaïovate¾om je Ministerstvo obrany
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo obrany).
Mimo vojenských obvodov môe táto právnická osoba
spravova lesný majetok vo vlastníctve tátu len so súhlasom ministerstva.
(5) Ministerstvo, zakladate¾ alebo zriaïovate¾ správcu môe rozhodnú o zmene správy lesného majetku vo
vlastníctve tátu, ak správca tohto majetku nie je urèený osobitnými predpismi.68)
(6) Správca pod¾a odsekov 3 a 4 vykonáva práva
64
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vlastníka69) k lesnému majetku vo vlastníctve tátu,
najmä zabezpeèuje jeho ochranu a zastupuje vlastníka
v konaní pred súdom a orgánmi verejnej správy. Vedie
evidenciu lesného majetku vo vlastníctve tátu pod¾a
osobitného predpisu.70)
(7) Na predaj, zámenu, nájom, výpoièku a prevod
správy lesného majetku vo vlastníctve tátu sa vyaduje súhlas ministerstva okrem prevodu správy lesného
majetku vo vlastníctve tátu v správe právnickej osoby
zaloenej alebo zriadenej ministerstvom obrany alebo
zriadenej Ministerstvom ivotného prostredia Slovenskej republiky. Súhlas ministerstva sa vyaduje aj na
vyòatie, ktoré sa dotýka lesných pozemkov pod¾a § 3
ods. 1 písm. a) a c) a e) vo vlastníctve tátu okrem vyòatia vo vojenských lesoch a v rekreaèných oblastiach
zriadených pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona a rozhodovania pod¾a § 3 ods. 2.
(8) Správca pod¾a odseku 3 môe uzatvori zmluvu
o nájme71) lesného majetku vo vlastníctve tátu s cie¾om zabezpeèenia praktickej výuèby na lesníckych odborných kolách alebo s cie¾om zabezpeèenia starostlivosti o územia chránené pod¾a osobitného predpisu.27)
Na platnos takej zmluvy sa vyaduje predchádzajúci
súhlas ministerstva.
(9) Prenaja a vypoièa lesný majetok vo vlastníctve
tátu môe správca len vtedy, ak vzh¾adom na jeho rozdrobenos, vzájomnú rozptýlenos alebo malú výmeru
nie je moné s ním racionálne hospodári; to sa
nevzahuje na zmluvy o nájme pod¾a odseku 8.
(10) Na predaj a zámenu lesných pozemkov vo vlastníctve tátu sa vyaduje súhlas ministerstva, ktorý
mono da len vtedy, ak správca preukáe nákup lesných pozemkov v primeranej hodnote, výmere, polohe
a v hospodárskom stave zodpovedajúcom predaným
lesným pozemkom. Na posúdenie primeranosti sa
vzahujú ustanovenia osobitného predpisu72) primerane.
(11) Súhlas ministerstva sa nevyaduje na vyrovnanie
za lesné pozemky vo vlastníctve tátu v rámci konania
o pozemkových úpravách a vykonania projektu pozemkových úprav; to neplatí pri udelení súhlasu pod¾a osobitného predpisu.73)
(12) Na lesný majetok vo vlastníctve tátu nemono
zriadi záloné právo.
(13) Ustanovenia osobitného predpisu o správe majet-

) § 151a Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov.
) Napríklad zákon è. 229/1991 Zb. v znení neskorích predpisov, zákon è. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene
a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov, zákon Slovenskej národnej rady è. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorích predpisov.
66
) § 22a ods. 6 a 9 zákona è. 229/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.
67
) Zákon è. 281/1997 Z. z. v znení zákona è. 172/2003 Z. z.
68
) Napríklad zákon è. 229/1991 Zb. v znení neskorích predpisov, zákon Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoloèenstvách v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 180/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov.
69
) § 123 Obèianskeho zákonníka.
70
) Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
71
) Zákon è. 504/2003 Z. z. o nájme po¾nohospodárskych pozemkov, po¾nohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona è. 549/2004 Z. z.
72
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.
73
) § 11 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.
65
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ku tátu74) sa na správu lesného majetku vo vlastníctve
tátu nevzahujú.

a vykonáva v urèenom obvode pôsobnosti svoju funkciu zodpovedne pod¾a svojho najlepieho svedomia..

(14) Na rozhodovanie pod¾a odsekov 4, 5, 7, 10 a 11 sa
nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní.12)

(7) Èlen lesnej stráe vykonáva svoju funkciu na lesnom majetku v obvode pôsobnosti urèenom prísluným orgánom tátnej správy lesného hospodárstva.
Výmera obvodu je spravidla 500 hektárov, ak orgán
tátnej správy lesného hospodárstva nedohodne
s vlastníkom, správcom alebo obhospodarovate¾om
lesa inú výmeru.

§ 51
Zdruenia vlastníkov lesného majetku
(1) S cie¾om vytvorenia podmienok na racionálne
a efektívne spoloèné hospodárenie v lesoch tát
podporuje30) zdruovanie vlastníkov netátnych lesov,
najmä vlastníkov lesov s malou výmerou.
(2) V záujme spoloèného vyuívania, zabezpeèenia
prevádzky a údrby lesných ciest v podielovom spoluvlastníctve ich vlastníci vytvárajú zdruenie pod¾a osobitného predpisu.75) Ustanovenie § 25 tým nie je dotknuté.
DEVIATY DIEL
LESNÁ STRÁ
§ 52
Ustanovovanie, odvolávanie a evidencia
èlenov lesnej stráe
(1) Na zabezpeèenie ochrany lesného majetku orgán
tátnej správy lesného hospodárstva ustanovuje lesnú
strá. Èlenov lesnej stráe navrhuje vlastník, správca
alebo obhospodarovate¾ lesa. Oprávnenie èlena lesnej
stráe majú aj urèení zamestnanci orgánov tátnej
správy lesného hospodárstva.
(2) Èlenom lesnej stráe môe by fyzická osoba, ktorá dovàila 18 rokov, je plne spôsobilá na právne úkony, bezúhonná, zdravotne spôsobilá a odborne spôsobilá na vykonávanie tejto funkcie, zloila s¾ub a je
zapísaná v zozname èlenov lesnej stráe, ktorý vedie
prísluný orgán tátnej správy lesného hospodárstva.
(3) Za bezúhonného sa na úèely tohto zákona
povauje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin alebo nespáchal priestupok na úseku
lesného hospodárstva. Bezúhonnos sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starím ako tri mesiace
a pri priestupku na úseku lesného hospodárstva èestným vyhlásením.
(4) Zdravotná spôsobilos uchádzaèa za èlena lesnej
stráe sa preukazuje lekárskym posudkom pod¾a osobitného predpisu.76)
(5) Odborná spôsobilos uchádzaèa za èlena lesnej
stráe sa overuje skúkou na príslunom orgáne tátnej správy lesného hospodárstva.
(6) Èlen lesnej stráe skladá do rúk prednostu prísluného orgánu tátnej správy lesného hospodárstva
s¾ub, ktorý znie: S¾ubujem, e ako èlen lesnej stráe
budem dodriava veobecne záväzné právne predpisy
74

(8) Èlen lesnej stráe sa pri výkone svojej funkcie preukazuje preukazom èlena lesnej stráe a odznakom
èlena lesnej stráe.
(9) Náklady na èinnos lesnej stráe vrátane nákladov na vybavenie donucovacími prostriedkami znáa
ten, na ktorého návrh bol èlen lesnej stráe vymenovaný; je povinný sledova, èi èlen lesnej stráe riadne vykonáva svoju funkciu.
(10) Èlenstvo v lesnej strái zaniká
a) odvolaním èlena lesnej stráe,
b) smrou èlena lesnej stráe alebo jeho vyhlásením za
màtveho,
c) vzdaním sa funkcie èlena lesnej stráe.
(11) Èlena lesnej stráe mono odvola, ak prestal spåòa podmienky na výkon funkcie alebo poruil s¾ub.
Odvolaný èlen lesnej stráe je povinný bezodkladne
odovzda preukaz èlena lesnej stráe a odznak èlena
lesnej stráe orgánu, ktorý mu ich vydal.
(12) Na konanie o ustanovení a odvolaní èlena lesnej
stráe sa nevzahuje veobecný predpis o správnom
konaní.12)
§ 53
Povinnosti a oprávnenia èlena lesnej stráe
(1) Èlen lesnej stráe je povinný
a) nosi pri výkone svojej funkcie na vidite¾nom mieste
odznak èlena lesnej stráe a na poiadanie sa preukáza preukazom èlena lesnej stráe,
b) bezodkladne oznámi vlastníkovi, správcovi alebo
obhospodarovate¾ovi lesa zistenú kodu v lesoch,
prípadne aj osobu, ktorá kodu spôsobila,
c) vykona neodkladné opatrenia na odstránenie alebo
zmiernenie následkov kody vzniknutej v lese,
d) spolupracova s prísluníkmi Policajného zboru,
obecnou políciou a s orgánmi tátnej správy pri rieení prípadov poruenia zákona,
e) oznamova trestné èiny, priestupky a iné správne
delikty, prispieva k ich objasneniu a oznamova podozrivé osoby prísluným orgánom,
f) zabezpeèova dôkazový materiál o konaní, ktoré je
v rozpore s týmto zákonom,
g) odovzda odòaté veci orgánu, ktorý rozhoduje o konaní v rozpore s týmto zákonom,
h) chráni preukaz èlena lesnej stráe a odznak èlena
lesnej stráe pred pokodením, stratou, odcudzením
alebo zneuitím; ich stratu alebo odcudzenie bez

) § 1 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení zákona è. 374/1996 Z. z.
) Napríklad § 18 a 20a a § 20f a 21 Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov.
76
) § 38 ods. 10 zákona è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za sluby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
75
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zbytoèného odkladu oznámi orgánu tátnej správy
lesného hospodárstva,
i) predklada orgánom tátnej správy lesného hospodárstva na ich poiadanie správy o zabezpeèovaní
ochrannej sluby v lesoch,
j) spísa o okolnostiach pouitia donucovacích prostriedkov úradný záznam a oznámi bezodkladne
pouitie donucovacích prostriedkov príslunému
orgánu tátnej správy lesného hospodárstva a Policajnému zboru,
k) poskytnú zranenej osobe pomoc, ak to okolnosti dovolia a ak v súvislosti s pouitím donucovacích prostriedkov dolo k zraneniu osoby,
l) zachova pri výkone svojej èinnosti vlastnú dôstojnos a vános, ako aj dôstojnos a vános osôb,
proti ktorým zasahuje,
m) zúèastòova sa akcií súvisiacich s èinnosou èlena
lesnej stráe pod¾a tohto zákona organizovaných pre
èlenov lesnej stráe orgánom tátnej správy lesného
hospodárstva.
(2) Èlen lesnej stráe je oprávnený
a) vykonáva kontrolu dodriavania tohto zákona, veobecne záväzných právnych predpisov vydaných na
jeho vykonanie a rozhodnutí vydaných na jeho základe,
b) vykonáva potrebné zisovania a kontrolova osobu,
ktorá v lesoch vykonáva èinnos súvisiacu s lesným
hospodárstvom, a poadova od nej potrebné oprávnenia, vyjadrenia, informácie, údaje a vysvetlenia,
ktoré sa týkajú uplatòovania tohto zákona,
c) kontrolova prísluné doklady, najmä doklady o pôvode dreva (§ 24 ods. 4), súvisiacu evidenciu a preukaz totonosti,
d) vstupova na pozemky, do stavieb a zariadení, ak sa
na to nevyaduje povolenie pod¾a osobitných predpisov,77)
e) zisova totonos osôb podozrivých zo spáchania
trestného èinu, priestupku alebo iného správneho
deliktu,
f) vyzva osobu, aby upustila od protiprávneho konania, ak je dôvodné podozrenie, e osoba pácha trestný èin alebo priestupok na úseku lesného hospodárstva, a v prípade, e neuposlúchne výzvu a ak
nemono zisti jej totonos, obmedzi jej osobnú
slobodu a predvies ju na útvar Policajného zboru,
g) odòa vec získanú konaním pokodzujúcim alebo
ohrozujúcim lesný majetok, ako aj vec pouitú na
toto protiprávne konanie; o odòatí veci vyhotoví èlen
lesnej stráe záznam a jeho odpis odovzdá kontrolovanej osobe,
h) pouíva technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov potrebných na zdokumentovanie veci a konania,
i) poadova pomoc Policajného zboru alebo obecnej
polície, ak nemôe splnenie úloh zabezpeèi vlastnými silami a prostriedkami,
77

)
)
79
)
80
)
78
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j) poiada kadého o pomoc v prípade bezprostredného ohrozenia ivota a zdravia alebo majetku,
k) uklada a vybera pokuty v blokovom konaní za priestupky na úseku lesného hospodárstva,
l) dra alebo nosi zbraò a strelivo pri výkone funkcie,
ak má na to oprávnenie pod¾a osobitných predpisov,78)
m) poui zbraò v prípade nutnej obrany alebo krajnej
núdze,79)
n) poui donucovacie prostriedky,
o) poui varovný výstrel na odvrátenie kody ve¾kého
rozsahu, ktorá bezprostredne ohrozuje lesný majetok, bezpeènos prevádzky lesného hospodárstva
alebo iný verejný záujem,
p) vstupova na lesný majetok v urèenom obvode,
vchádza a stá s oznaèeným motorovým vozidlom
na lesných cestách a lesných pozemkoch,
q) zastavi motorové vozidlo na lesných pozemkoch,
kontrolova oprávnenie vjazdu na lesné pozemky,
najmä ak motorové vozidlo prepravuje drevo, rezivo
alebo iné lesné produkty, kontrolova dodranie povinností pri preprave dreva vyplývajúcich z ustanovení § 24; prehliadka nesmie sledova iný záujem,
ako zisti výskyt neoprávnene nadobudnutých lesných produktov.
(3) Èlen lesnej stráe je oprávnený poui tieto donucovacie prostriedky:
a) hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b) slzotvorné prostriedky,
c) obuok,
d) putá,
e) sluobný pes,
f) varovný výstrel.
(4) Na pouitie donucovacích prostriedkov pod¾a odseku 3 písm. a) a e) sa primerane vzahujú ustanovenia osobitného predpisu.80)
(5) Kadý je povinný v urèenom obvode pôsobnosti
èlena lesnej stráe uposlúchnu jeho výzvu, pokyn, príkaz a poiadavku a strpie výkon jeho povinností
a oprávnení.
§ 54
Poistenie zodpovednosti za kodu
Ten, na ktorého návrh bol èlen lesnej stráe ustanovený, je povinný èlena lesnej stráe poisti na prípad
a) kody, pokodenia zdravia a smrti spôsobenej èlenovi lesnej stráe pri plnení úloh pod¾a tohto zákona
alebo v priamej súvislosti s ním,
b) kody spôsobenej èlenom lesnej stráe iným osobám
pri plnení úloh pod¾a tohto zákona alebo v priamej
súvislosti s ním okrem kody spôsobenej osobe, ktorá svojím protizákonným konaním oprávnený a primeraný zákrok vyvolala.

Napríklad zákon è. 281/1997 Z. z. v znení zákona è. 172/2003 Z. z., Trestný poriadok.
Zákon è. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 13 a 14 Trestného zákona.
§ 76 zákona è. 543/2002 Z. z. v znení zákona è. 525/2003 Z. z.
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DESIATY DIEL
FINANCOVANIE VEREJNOPROSPENÝCH ÈINNOSTÍ
NA ZABEZPEÈENIE TRVALO UDRATE¼NÉHO
HOSPODÁRENIA V LESOCH
§ 55
(1) S cie¾om trvalo udrate¾ného hospodárenia v lesoch tát z prostriedkov tátneho rozpoètu zabezpeèuje
a) stratu z hospodárenia v lesoch a zo zabezpeèenia výkonu odbornej správy lesov (§ 49 ods. 5),
b) lesnícky výskum a tátne úlohy výskumu a vývoja
v lesnom hospodárstve,
c) vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov (§ 40
ods. 4),
d) rozvoj hospodárskej úpravy lesov, metód a postupov
jej vykonávania,
e) komplexné zisovanie stavu lesa vrátane národnej
inventarizácie lesov a monitoringu lesov,
f) tvorbu a spravovanie informaèného systému lesného hospodárstva,
g) tvorbu, spravovanie, vydávanie a archiváciu tematického tátneho mapového diela s tematickým obsahom lesného hospodárstva,55)
h) kontrolu lesného reprodukèného materiálu a ochranu genetických zdrojov lesných drevín,62)
i) lesnícku ochranársku slubu,
j) monitorovanie zdravotného stavu lesov,
k) letecký protipoiarny monitoring, evidenciu lesných
poiarov a zabezpeèovanie varovného protipoiarneho systému,
l) leteckú ve¾koplonú ochranu lesov a realizáciu súvisiacich ozdravných opatrení,
m) starostlivos o drobné vodné toky v správe právnickej osoby zriadenej alebo zaloenej ministerstvom,
lesníckotechnické meliorácie, zahrádzanie bystrín
a protipovodòovú ochranu,
n) zavádzanie systémov certifikácie lesov,
o) pecifické èinnosti vykonávané rozpoètovými organizáciami a príspevkovými organizáciami zriadenými ministerstvom,
p) zostavenie súhrnného lesníckeho ekonomického
úètu,60)
q) vzdelávanie a poradenstvo v lesnom hospodárstve.
(2) Výdavky na èinnosti uvedené v odseku 1 písm. b),
d) a l) a n) a p) sa hradia rozpoètovým organizáciám
a príspevkovým organizáciám zriadeným ministerstvom.
(3) Náklady na èinnos uvedenú v odseku 1 písm. m)
sa hradia správcovi drobného vodného toku.81)
(4) Náklady na èinnos uvedenú v odseku 1 písm. q)
81
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sa hradia fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré túto èinnos vykonávajú.
(5) Na výdavky na èinnosti uvedené v odseku 1
písm. e), f), j) a k) mono poui finanènú pomoc z rozpoètu Európskej únie.82)
JEDENÁSTY DIEL
TÁTNA SPRÁVA LESNÉHO HOSPODÁRSTVA
A TÁTNY DOZOR V LESOCH
§ 56
Orgány tátnej správy lesného hospodárstva
(1) tátnu správu na úseku lesného hospodárstva
vykonáva
a) ministerstvo,83)
b) krajský lesný úrad,
c) obvodný lesný úrad.
(2) tátnu správu na úseku lesného hospodárstva vo
vojenských lesoch v rozsahu pôsobnosti krajského lesného úradu a obvodného lesného úradu vykonáva ministerstvo obrany; proti rozhodnutiu ministerstva obrany vydanému v správnom konaní mono poda
rozklad, o ktorom rozhodne minister obrany Slovenskej republiky.12)
(3) Orgány pod¾a odseku 1 vykonávajú aj tátnu
správu v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.84)
§ 57
Postavenie a územná pôsobnos krajských lesných
úradov a obvodných lesných úradov
(1) Krajský lesný úrad je právnická osoba. Krajský
lesný úrad je rozpoètová organizácia tátu zapojená finanènými vzahmi na rozpoèet ministerstva, ktorá
v rámci svojho rozpoètu zabezpeèuje výdavky aj na èinnos obvodných lesných úradov.
(2) Krajský lesný úrad riadi a za jeho èinnos zodpovedá prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva vláda
Slovenskej republiky na návrh ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na základe výberového
konania.
(3) Krajský lesný úrad je sluobným úradom tátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú tátnu slubu85)
v krajskom lesnom úrade a v obvodných lesných úradoch v jeho územnej pôsobnosti; je zamestnávate¾om
zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom
záujme86) v krajskom lesnom úrade a v obvodných lesných úradoch v jeho územnej pôsobnosti.

) § 51 ods. 1 a § 80 ods. 5 druhá veta zákona è. 364/2004 Z. z.
) Èl. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 2152/2003 (Ú. v. EÚ L 324, 11. 12. 2003) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 788/2004 (Ú. v. EÚ L 138, 30. 4. 2004).
83
) Zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov.
84
) Napríklad § 4 ods. 5 zákona è. 193/2005 Z. z., zákon è. 217/2004 Z. z. v znení zákona è. 545/2004 Z. z., zákon è. 23/1962 Zb. v znení
neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoloèenstvách v znení neskorích
predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení neskorích predpisov.
85
) Zákon è. 312/2001 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
86
) Zákon è. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorích predpisov.
82
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(4) Vedúci úradu v sluobnom úrade, ktorým je krajský lesný úrad, je prednosta krajského lesného úradu.
(5) Obvodný lesný úrad riadi a za jeho èinnos zodpovedá prednosta, ktorého vymenúva na základe výsledkov výberového konania a odvoláva minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
(6) Obvodný lesný úrad koná a rozhoduje v administratívnoprávnych veciach samostatne.
(7) Sídla krajských lesných úradov a obvodných lesných úradov a ich územná pôsobnos sú uvedené v prílohe è. 2.
(8) Krajský lesný úrad so súhlasom ministerstva
môe zriadi pracovisko obvodného lesného úradu aj
mimo sídla obvodného lesného úradu.
(9) Urèení zamestnanci ministerstva, ministerstva
obrany, krajského lesného úradu a obvodného lesného
úradu, ktorí vykonávajú tátnu správu lesného hospodárstva, musia spåòa osobitný kvalifikaèný predpoklad. Získanie osobitného kvalifikaèného predpokladu
sa overuje skúkou.
§ 58
Ministerstvo
(1) Ministerstvo ako ústredný orgán tátnej správy
lesného hospodárstva83)
a) zabezpeèuje úlohy vyplývajúce z právne záväzných
aktov Európskej únie,87)
b) riadi krajské lesné úrady a obvodné lesné úrady
a dozerá na výkon ich èinnosti,
c) dáva súhlas k návrhu koncepcie územného rozvoja
Slovenska a k územného plánu regiónu (§ 6 ods. 2),
ak ten presahuje územnú pôsobnos krajského lesného úradu,
d) ukladá opatrenia na ochranu lesa [§ 28 ods. 1
písm. i) a odsek 4], ak tie presahujú územnú pôsobnos krajského lesného úradu,
e) riadi hospodársku úpravu lesov (§ 38),
f) vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia vyuívania
lesov verejnosou a iného vyuívania lesov (§ 30
ods. 4), ak tie presahujú územnú pôsobnos krajského lesného úradu,
g) vydáva a odníma osvedèenie o odbornej spôsobilosti
a osvedèenie o technickej spôsobilosti na vyhotovenie plánov; zabezpeèuje skúku odbornej spôsobilosti a overuje technické predpoklady právnických
osôb a fyzických osôb na vyhotovenie plánov; zabezpeèuje vedenie evidencie vydaných osvedèení
a oprávnení a vedie evidenciu rozhodnutí o odòatí
osvedèenia o odbornej spôsobilosti a osvedèenia
o technickej spôsobilosti (§ 42),
h) rozhoduje o predèasnej obnove plánu (§ 43 ods. 1),
i) nariaïuje vykonanie národnej inventarizácie lesov
(§ 46),
j) zabezpeèuje skúku odbornej spôsobilosti hospodára (§ 47),
k) je odvolacím orgánom12) vo veciach, o ktorých rozhodol na prvom stupni krajský lesný úrad,
87
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l) usmeròuje a vykonáva poradenskú èinnos na úseku lesného hospodárstva,
m) vydáva pokyny a usmernenia pre orgány tátnej
správy lesného hospodárstva a pre vlastníkov,
správcov a obhospodarovate¾ov lesov na postup pri
uplatòovaní ustanovení tohto zákona a predpisov
vydaných na jeho základe,
n) plní ïalie úlohy vyplývajúce zo veobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie
tohto zákona (§ 66).
(2) Ministerstvo ïalej
a) dáva súhlas na správu lesného majetku vo vlastníctve tátu (§ 50 ods. 4),
b) rozhoduje o zmene správy lesného majetku vo vlastníctve tátu (§ 50 ods. 5),
c) dáva súhlas na predaj, zámenu, nájom, výpoièku
a prevod správy lesného majetku vo vlastníctve tátu a na vyòatie, ktoré sa dotýka lesných pozemkov vo
vlastníctve tátu (§ 50 ods. 7),
d) dáva predchádzajúci súhlas na uzatvorenie zmluvy
o nájme lesného majetku vo vlastníctve tátu (§ 50
ods. 8),
e) dáva súhlas na predaj a zámenu lesných pozemkov
vo vlastníctve tátu (§ 50 ods. 10),
f) dáva súhlas na vyrovnanie za lesné pozemky vo
vlastníctve tátu (§ 50 ods. 11).
(3) Ministerstvo vydáva vo veciach vojenských lesov
záväzné vyjadrenia
a) k návrhom plánov vypracúvaných organizáciami
riadenými ministerstvom obrany pred ich schválením,
b) pred vydaním rozhodnutí o vyòatí lesných pozemkov
a rozhodnutí o obmedzení ich vyuívania, ak výmera
pozemkov, ktoré sa majú vyòa alebo ktorých
vyuívanie sa má obmedzi, presahuje desa hektárov.
(4) Ministerstvo si môe zo závaných dôvodov rozhodovanie pod¾a odseku 3 vyhradi.
(5) Ministerstvo vykonáva hlavný dozor, ako ministerstvo obrany a právnické osoby pod¾a § 50 ods. 4 vykonávajú ustanovenia tohto zákona a predpisov vydaných na jeho základe. Ministerstvo môe po
prerokovaní s ministerstvom obrany uklada právnickým osobám pod¾a § 50 ods. 4 opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a pokuty za poruenie povinností ustanovených týmto zákonom a predpisov
vydaných na jeho základe.
(6) Na konanie pod¾a odsekov 3 a 4 sa nevzahuje osobitný predpis o správnom konaní.12)
§ 59
Krajský lesný úrad
(1) Krajský lesný úrad je odvolacím orgánom12) vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol obvodný lesný
úrad.
(2) Krajský lesný úrad

) Napríklad èl. 8 ods. 1 a 2, èl. 14 ods. 1 a 2, èl. 15 ods. 1 a èl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 2152/2003 (Ú. v. EÚ
L 324, 11. 12. 2003) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 788/2004 (Ú. v. EÚ L 138, 30. 4. 2004).
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a) vykonáva tátnu správu lesného hospodárstva
v rámci svojej územnej pôsobnosti, riadi obvodné
lesné úrady a dozerá na výkon ich èinnosti,
b) dáva súhlas k návrhu územného plánu regiónu,
k návrhu na urèenie chráneného loiskového územia a k návrhu na urèenie a rozírenie dobývacích
priestorov (§ 6 ods. 2),
c) dáva záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu,
ktoré sa má dotknú lesných pozemkov (§ 6 ods. 3),
ak tie presahujú územnú pôsobnos obvodného lesného úradu,
d) vyhlasuje ochranné lesy a lesy osobitného urèenia
(§ 16),
e) schva¾uje postup rekontrukcie lesa (§ 19 ods. 3),
f) ukladá opatrenia na ochranu lesa [§ 28 ods. 1
písm. i) a odsek 4], ak tie presahujú územnú pôsobnos obvodného lesného úradu,
g) vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia vyuívania
lesov verejnosou a iného vyuívania lesov (§ 30
ods. 4), ak tie presahujú územnú pôsobnos obvodného lesného úradu,
h) urèuje lesné celky (§ 39 ods. 3),
i) vykonáva úlohy súvisiace so zabezpeèením a s organizáciou vyhotovenia plánu a jeho schva¾ovaním
(§ 41 ods. 5),
j) rozhoduje o zmene plánu (§ 43 ods. 2),
k) vydáva osvedèenie o odbornej spôsobilosti hospodára, vedie register hospodárov, rozhoduje o odòatí
osvedèenia o odbornej spôsobilosti hospodára
a o vyèiarknutí z registra hospodárov (§ 47),
l) vykonáva poradenskú èinnos na úseku lesného
hospodárstva,
m) dáva súhlas na vykonanie naliehavej aby nad objem predpísaný plánom pre lesný celok alebo vlastnícky celok,
n) plní ïalie úlohy vyplývajúce zo veobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie
tohto zákona (§ 66).
§ 60
Obvodný lesný úrad
(1) Obvodný lesný úrad je prvostupòovým orgánom
v konaniach o
a) vyhlásení pozemku za lesný pozemok (§ 3 ods. 3)
a v pochybnostiach o tom, èi pozemok je lesným pozemkom (§ 3 ods. 2),
b) vyòatí a obmedzení vyuívania (§ 7),
c) výke náhrady za stratu mimoprodukèných funkcií
lesa (§ 9),
d) drobení lesného pozemku, pri ktorom by vznikol lesný pozemok s výmerou menou ako 10 000 m2 (§ 11),
e) povo¾ovaní predåenia lehoty na obnovu lesa na holine (§ 20 ods. 4) a na zabezpeèenie lesného porastu
(§ 20 ods. 6),
f) schva¾ovaní harmonogramu vykonania náhodnej
aby (§ 23 ods. 6),
g) pouívaní cudzích pozemkov (§ 24 ods. 3),
h) vyuívaní lesnej cesty (§ 25 ods. 4),
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i) uloení opatrení lesníckotechnických meliorácií
a spôsobe a úhrade nákladov (§ 26),
j) uloení opatrení na ochranu lesa [§ 28 ods. 1 písm. i)
a odsek 4],
k) povo¾ovaní výnimiek zo zákazov niektorých èinností
na lesných pozemkoch pod¾a § 31 ods. 6,
l) uloení ïalích opatrení na zaistenie bezpeènosti
osôb a majetku pod¾a § 33 ods. 2,
m) uloení opatrení pod¾a § 34 ods. 3,
n) urèení odbornej správy lesov (§ 49 ods. 1) a jej zruení (§ 49 ods. 3),
o) priestupkoch a iných správnych deliktoch na úseku
lesného hospodárstva a o uloení pokuty za poruenie povinností ustanovených týmto zákonom (§ 63
a 65).
(2) Obvodný lesný úrad ïalej
a) vedie evidenciu o lesných pozemkoch pod¾a vlastníka, správcu a obhospodarovate¾a lesa vo svojom
územnom obvode a porovnáva ju so stavom katastra
nehnute¾ností (§ 4 ods.1),
b) dáva súhlas k návrhu územného plánu obce a k návrhu územného plánu zóny (§ 6 ods. 2),
c) dáva záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu,
ktoré sa má dotknú lesných pozemkov (§ 6 ods. 3),
d) dáva záväzné stanovisko k návrhu na umiestnenie
stavby a o vyuití územia v ochrannom pásme lesa
(§ 10 ods. 2),
e) vedie register ciach alebo iných povolených spôsobov oznaèovania dreva (§ 23 ods. 4),
f) vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia vyuívania
lesov verejnosou a iného vyuívania lesov (§ 30
ods. 4),
g) obmedzuje alebo inak upravuje výkon èinností (§ 32
ods. 3),
h) ustanovuje a odvoláva èlenov lesnej stráe, zabezpeèuje preskúanie odbornej spôsobilosti a vedie zoznam èlenov lesnej stráe (§ 52),
i) vykonáva poradenskú èinnos na úseku lesného
hospodárstva,
j) spolupracuje s príslunými orgánmi pri poskytovaní
a kontrole prostriedkov z verejných zdrojov,30)
k) plní ïalie úlohy vyplývajúce zo veobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie
tohto zákona (§ 65).
§ 61
Osobitné oprávnenie o výkone
odborného lesného hospodára
Prísluný orgán tátnej správy lesného hospodárstva
vydáva rozhodnutie o výkone odborného lesného hospodára poverenou organizáciou v lesoch malej výmery
[§ 2 písm. r)].
§ 62
tátny dozor v lesoch
(1) tátny dozor v lesoch je oprávnenie orgánov tátnej správy lesného hospodárstva v rámci svojej územnej pôsobnosti sledova, zisova a kontrolova, ako sa
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dodriava tento zákon a osobitné predpisy,88) veobecne záväzné právne predpisy vydané na ich vykonanie
a rozhodnutia vydané na ich základe.
(2) Zamestnanci orgánov tátnej správy lesného hospodárstva sú pri tátnom dozore v lesoch oprávnení
a) vstupova na lesné pozemky, do budov a iných priestorov vrátane dopravných prostriedkov, v ktorých
subjekt, nad ktorým sa vykonáva dozor, zabezpeèuje
svoju èinnos, ak sa na to nevyaduje povolenie pod¾a osobitných predpisov,77)
b) zisova a overova skutoènosti a údaje o hospodárení v lese, najmä o plnení plánu, a vyadova k tomu
súèinnos vlastníka, správcu a obhospodarovate¾a
lesa,
c) zakáza alebo obmedzi vykonávanie urèitej èinnosti, ktorá je v rozpore s týmto zákonom, so veobecne
záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho
vykonanie alebo s rozhodnutiami vydanými na základe tohto zákona,
d) uklada opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
(3) Vlastník, správca a obhospodarovate¾ lesa sú povinní
a) zamestnancovi orgánu tátnej správy lesného hospodárstva pri tátnom dozore v lesoch preukáza
svoju totonos,
b) umoni vykonanie tátneho dozoru v lesoch a poskytnú potrebnú súèinnos,
c) zdra sa èinnosti zakázanej alebo obmedzenej pod¾a odseku 2 písm. c).
(4) Orgán tátnej správy lesného hospodárstva je povinný oboznámi vlastníka, správcu alebo obhospodarovate¾a lesa so zisteniami pri výkone tátneho dozoru
v lesoch a zachováva mlèanlivos o veciach, ktoré sa
dozvedel pri výkone tátneho dozoru v lesoch.
(5) Zamestnanci orgánu tátnej správy lesného hospodárstva sú povinní pri èinnostiach uvedených v odseku 2 písm. a) a b) preukáza sa písomným poverením
prísluného orgánu tátnej správy lesného hospodárstva, sluobným preukazom a nosi lesnícku rovnoatu.
(6) Orgán tátnej správy lesného hospodárstva môe
uloi vlastníkovi, správcovi alebo obhospodarovate¾ovi lesa za marenie alebo iné saenie výkonu tátneho
dozoru v lesoch a za nesplnenie povinností pod¾a odseku 3 poriadkovú pokutu; jej výka je najviac 10 000 Sk.
Poriadkovú pokutu mono uloi aj opakovane. Poriadková pokuta je príjmom tátneho rozpoètu.
(7) Zamestnanec orgánu tátnej správy lesného hospodárstva oprávnený na výkon tátneho dozoru v lesoch je z výkonu tátneho dozoru v lesoch vylúèený, ak
so zrete¾om na jeho vzah k veci, k subjektu, nad ktorým sa vykonáva dozor, alebo k jeho zamestnancom
mono ma pochybnos o jeho nezaujatosti; ustanovenia osobitného predpisu89) sa pouijú primerane.
88

Strana 3349

(8) Odvolanie proti rozhodnutiu pod¾a odseku 2
písm. c) a d) nemá odkladný úèinok.
(9) Oprávnenia a povinnosti uvedené v odsekoch 2, 4
a 5 primerane platia pre lesnícku ochranársku slubu.
DVANÁSTY DIEL
ZODPOVEDNOS ZA PORUENIE POVINNOSTÍ
§ 63
Priestupky
(1) Priestupku na úseku lesného hospodárstva sa dopustí ten, kto na lesných pozemkoch
a) stavia posedy, príbytky alebo táborí mimo vyznaèených miest,
b) jazdí alebo stojí motorovým vozidlom, skútrom, motorovou trojkolkou alebo tvorkolkou mimo vyznaèených miest,
c) vstupuje do lesných kôlok alebo do oplotených
miest, ako aj miest oznaèených zákazom vstupu,
d) vstupuje do lesných porastov, kde sa vykonáva technologická príprava pracoviska, výrub stromov a sústreïovanie dreva na odvozné miesto alebo ploné
chemické oetrenie,
e) ruí ticho a pokoj,
f) vo¾ne púa psov okrem psov po¾ovníckych
a sluobných49) pri výkone povinností alebo iné domáce zvieratá,
g) vykonáva terénne úpravy, stavia ploty alebo buduje
chodníky, narúa pôdny kryt, odváa lesnú pôdu
alebo hrabanku,
h) zakladá alebo udriava otvorené ohne na lesných
pozemkoch alebo v ich ochrannom pásme mimo vyznaèených miest,
i) fajèí alebo odhadzuje horiace alebo tlejúce predmety
v èase zvýeného nebezpeèenstva vzniku poiaru,
j) naruuje vodný reim,
k) pasie hospodárske zvieratá,
l) organizuje verejné telovýchovné, portové a turistické podujatia v rozpore s osobitným zákonom,90)
m) zbiera v nadmernom mnostve semená, vyberá semenáèiky alebo sadenice lesných drevín,
n) manipuluje s látkami nebezpeènými pre prírodné
prostredie,
o) aí stromy alebo kry, získava z lesa èeèinu, ivicu
alebo ivú kôru,
p) zakladá skládky odpadov alebo zneèisuje lesné pozemky odpadmi,
q) vypa¾uje porasty bylín, krov alebo stromov.
(2) Priestupku na úseku lesného hospodárstva sa dopustí aj ten, kto neoprávnene pouíva alebo pokodzuje
lesný majetok, neplní iné povinnosti ustanovené týmto
zákonom alebo uloené na jeho základe alebo opatrenia
orgánov tátnej správy lesného hospodárstva a lesníckej ochranárskej sluby.
(3) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. a) a f) mono
uloi pokutu do 5 000 Sk.

) Napríklad zákon è. 193/2005 Z. z., zákon è. 217/2004 Z. z. v znení zákona è. 545/2004 Z. z.
) § 9 a 13 zákona è. 71/1967 Zb. v znení zákona è. 527/2003 Z. z.
90
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, portových a turistických podujatiach.
89
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(4) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. g) a l) mono
uloi pokutu do 30 000 Sk.
(5) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. m) a q) a odseku 2 mono uloi pokutu do 100 000 Sk.
(6) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch.91)
Iné správne delikty a ukladanie pokút
§ 64
Orgán tátnej správy lesného hospodárstva uloí pokutu od 5 000 Sk do 3 000 000 Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikate¾ovi,92) ktorá
a) vyuíva lesné pozemky na iné úèely ako na plnenie
funkcií lesov bez rozhodnutia orgánu tátnej správy
lesného hospodárstva o vyòatí alebo o obmedzení
vyuívania, alebo znemoòuje, alebo obmedzuje ich
vyuívanie na plnenie funkcií lesa (§ 7),
b) neplní povinnosti pri abe (§ 22 a 23), preprave dreva a jeho uskladòovaní (§ 24) alebo pri sprístupòovaní lesa a vyuívaní lesných ciest (§ 25),
c) neplní povinnosti alebo opatrenia orgánov tátnej
správy lesného hospodárstva alebo lesníckej ochranárskej sluby pri ochrane lesa (§ 28 a 29),
d) pouije na obnovu lesa alebo na zalesòovanie pozemkov vyhlásených za lesné pozemky reprodukèný
materiál, ktorý nespåòa podmienky ustanovené osobitným predpisom,29)
e) pokodzuje lesný majetok (§ 31 ods. 2) alebo inak
sauje prevádzku lesného hospodárstva,
f) poruuje povinnosti pri príprave a realizácii plánu,
pri vedení lesnej hospodárskej evidencie alebo pri
poskytovaní údajov pre potreby informaèného systému (§ 40 a 45),
g) neplní iné povinnosti ustanovené týmto zákonom
alebo uloené na jeho základe, alebo opatrenia orgánov tátnej správy lesného hospodárstva a lesníckej
ochranárskej sluby.
§ 65
(1) Pri ukladaní pokuty a urèení jej výky pod¾a § 64
sa prihliada najmä na závanos, spôsob a èas trvania
a moné následky poruenia povinností, na spoluprácu a prístup právnických osôb alebo dotknutých fyzických osôb-podnikate¾ov k odstraòovaniu následkov
a k prijatým opatreniam.
(2) Pokutu mono uloi do jedného roka odo dòa,
keï sa orgán tátnej správy lesného hospodárstva o poruení dozvedel, najneskôr vak do troch rokov, a ak
ide o poruenie povinností vlastníka, správcu alebo obhospodarovate¾a lesa, najneskôr do desiatich rokov
odo dòa, keï k porueniu povinnosti dolo.
(3) Orgán tátnej správy lesného hospodárstva môe
v rozhodnutí o uloení pokuty súèasne nariadi, aby
v urèenej lehote boli vykonané opatrenia na nápravu
následkov protiprávneho konania, za ktoré bola pokuta uloená.
91
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(4) Tomu, kto opakovane poruí poèas troch rokov od
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uloení
pokuty povinnos, za ktorú mu bola pokuta u uloená,
alebo nevykoná opatrenia pod¾a odseku 3, sa uloí ïalia pokuta a do dvojnásobku hornej hranice pokuty
pod¾a § 63 a 64.
(5) Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uloená, ak
v tomto rozhodnutí nie je urèená dlhia lehota jej splatnosti.
(6) Uloením pokuty právnickej osobe, fyzickej osobe-podnikate¾ovi alebo fyzickej osobe nie je dotknutá
ich trestná zodpovednos, ako aj trestná zodpovednos
ich zamestnancov.
(7) Príjmy z pokút sú príjmom tátneho rozpoètu.
TRINÁSTY DIEL
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
§ 66
Splnomocòovacie ustanovenia
Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o
a) spôsobe predkladania a náleitostiach iadosti o vyòatie a obmedzenie vyuívania, postupe pri vyòatí
a obmedzení vyuívania, náleitostiach a spôsobe
spracovania
územnoplánovacej
dokumentácie
s oh¾adom na ochranu lesných pozemkov, ochrane
lesných pozemkov pri urèovaní chráneného loiskového územia, dobývacích priestorov a povo¾ovaní ich
zmien (§ 5 a 7),
b) kategorizácii lesov a charakteristike subkategórií lesov, kritériách a podmienkach na ich vyhlásenie, zásadách urèovania, evidencii a spôsobe predkladania
návrhov na vyhlasovanie ochranných lesov a lesov
osobitného urèenia (§ 13, 14 a 16), zaraïovaní lesov
pod vplyvom imisií do pásiem ohrozenia a charakteristike pásiem ohrozenia (§ 28),
c) urèovaní hospodárskeho tvaru lesa (§ 17), èlenení
a pouití hospodárskych spôsobov a ich foriem
(§ 18), rekontrukcii lesa (§ 19), kritériách na posudzovanie zabezpeèeného lesného porastu (§ 20
ods. 7),
d) vyznaèovaní aby dreva a písomnom súhlase na jej
realizáciu (§ 23 ods. 1), ciache, iných povolených
oznaèeniach a ich registrácii, oznaèovaní vyaeného dreva ciachou alebo iným povoleným oznaèením
(§ 23 ods. 4), postupe vyznaèovania aby a oznaèovania vyaeného dreva pri uplatòovaní harvestorovej technológie, dokladoch o pôvode dreva a jeho
preukazovaní, vedení evidencie a uchovávaní dokladov o pôvode dreva osobami, ktoré prepravujú, skladujú a spracúvajú drevo (§ 24 ods. 1 a 4),
e) vymedzení lesných oblastí a podoblastí, urèovaní
priestorového rozdelenia lesa, èasovej a abovej
úprave lesov (§ 39), vykonávaní hospodárskej úpra-

) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
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vy lesov, postupe pri vyhotovovaní lesných hospodárskych plánov a ich schva¾ovaní (§ 41), predèasnej
obnove plánu, zmene plánu a úprave plánu (§ 43),
jeho kontrole (§ 62 ods. 1), obsahu návrhu hospodárskych opatrení pred uplatnením osobitného
reimu hospodárenia, skúke, vydávaní a odòatí
osvedèenia o odbornej spôsobilosti a technickej spôsobilosti na vyhotovovanie plánov (§ 42), spôsobe vykonania národnej inventarizácie lesov a monitoringu lesov (§ 46) a informaènom systéme lesného
hospodárstva (§ 45),
zásadách vedenia lesnej hospodárskej evidencie,
najmä o spôsobe evidencie aby dreva, pestovnej
èinnosti a ostatnej èinnosti, podkladoch na vedenie
evidencie a evidenèných výkazoch, grafickej evidencii a spôsobe jej vedenia, zásadách vedenia a zabezpeèenia evidencie pri zmene vlastníka, pri jej vedení
pomocou výpoètovej techniky, èasovej postupnosti
vedenia evidencie a termínoch predkladania jej výsledkov (§ 44),
skúke odbornej spôsobilosti, vydávaní, odòatí
osvedèení o odbornej spôsobilosti a registri odborných lesných hospodárov (§ 47),
zásadách ochrany lesa pred vplyvom imisií, abiotických a biotických kodlivých èinite¾ov, opatreniach
na ochranu lesov vrátane ochrany lesa pred poiarmi (§ 28),
ustanovení èlenov lesnej stráe, urèovaní obvodov
ich pôsobnosti, vzore sluobného preukazu a odznaku èlenov lesnej stráe (§ 52) a výkone povinností
a oprávnení èlena lesnej stráe (§ 53),
financovaní verejnoprospených èinností na zabezpeèenie trvalo udrate¾ného hospodárenia v lesoch,93)
podobe lesníckej rovnoaty a jej súèastiach pre zamestnancov orgánov tátnej správy lesného hospodárstva, postupe pri pride¾ovaní rovnoaty a vedení
evidencie, výdaji a obmene rovnoatových súèastí,
povinnostiach pri ich uívaní a udrovaní, oznaèení
na rovnoatách a okruhu zamestnancov, ktorým ju
mono pride¾ova (§ 62 ods. 5 a § 67 ods. 9),
osobitných kvalifikaèných predpokladoch (§ 57
ods. 9).
§ 67
Spoloèné ustanovenia

(1) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní,12) ak tento zákon
neustanovuje inak.
(2) Ak je v rámci postupov alebo konaní pod¾a tohto
zákona viac ako 50 dotknutých fyzických osôb alebo
právnických osôb, úèastníkov konania alebo zúèastnených osôb, oznámenia, rozhodnutia a iné písomnosti
sa im doruèujú verejnou vyhlákou.94)
(3) U právnických osôb,95) ktoré hospodária s lesným
93

)
)
95
)
96
)
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majetkom právnických osôb alebo fyzických osôb, sa za
úèastníka konania pod¾a tohto zákona povauje len ich
tatutárny orgán.
(4) Ak zdruenie s právnou subjektivitou96) nie je
úèastníkom správneho konania, je zúèastnenou osobou,97) ak predmet jeho èinnosti súvisí s vyuívaním
a ochranou lesného majetku a ak písomne oznámi svoju úèas v konaní najneskôr do 7 dní od upovedomenia
o zaèatom konaní pod¾a odseku 5.
(5) Zdruenie pod¾a odseku 4 môe písomne poiada
orgán tátnej správy lesného hospodárstva, aby ho
upovedomil o zaèatých správnych konaniach, v ktorých môu by dotknuté jeho záujmy. iados musí obsahova najmä názov zdruenia, jeho sídlo, identifikaèné èíslo, meno a priezvisko osoby oprávnenej kona
v mene obèianskeho zdruenia a urèenie konania,
o ktorého zaèatí chce by zdruenie upovedomené, vrátane uvedenia záujmov, ktoré by mohli by týmto konaním dotknuté.
(6) Orgán tátnej správy lesného hospodárstva, ktorému iados pod¾a odseku 5 bola doruèená, je povinný
upovedomi zdruenie pod¾a odseku 4 o zaèatých
správnych konaniach, v ktorých môu by dotknuté
jeho záujmy, a to najneskôr do siedmich dní odo dòa
zaèatia konania alebo odo dòa doruèenia iadosti, ak
sa konanie u zaèalo.
(7) Ustanovenia odsekov 4 a 6 sa nevzahujú na konanie pod¾a § 63 a 65.
(8) Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie
v prvom stupni pod¾a tohto zákona je prísluný orgán
tátnej správy lesného hospodárstva, v ktorého územnom obvode leí najväèia èas lesných pozemkov, ktorých sa konanie týka.
(9) tátni zamestnanci, ktorí vykonávajú tátnu
správu lesného hospodárstva, sú povinní pri výkone
sluobných povinností vyplývajúcich z tohto zákona
nosi lesnícku rovnoatu. Zamestnanci právnických
osôb a fyzických osôb pri zabezpeèovaní úloh pod¾a
tohto zákona sú oprávnení nosi lesnícku rovnoatu.
§ 68
Prechodné ustanovenia
(1) Vlastníci stavieb, objektov a zariadení, ktoré boli
do dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona vybudované na lesných pozemkoch bez prísluného povolenia,
sú povinní usporiada právne vzahy do dvoch rokov
odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona.
(2) Konania pod¾a doterajích predpisov, ktoré neboli
dokonèené do dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona, dokonèia sa pod¾a doterajích predpisov. Ustanovenie osobitného predpisu98) tým nie je dotknuté.
(3) Rozhodnutia vydané pod¾a doterajích predpisov

§ 8 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení zákona è. 171/2005 Z. z.
§ 26 zákona è. 71/1967 Zb. v znení zákona è. 527/2003 Z. z.
Napríklad § 18 Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 509/1991 Zb., § 11 zákona è. 181/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Napríklad § 18 a 20a a § 20f a 21 Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 509/1991 Zb., zákon è. 83/1990 Zb. o zdruovaní obèanov
v znení neskorích predpisov.
97
) § 15a zákona è. 71/1967 Zb. v znení zákona è. 527/2003 Zb.
98
) § 7 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
94
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sa povaujú za rozhodnutia vydané pod¾a tohto zákona
a zostávajú v platnosti do doby, ktorá je v nich uvedená.
(4) Osvedèenia o odbornej a technickej spôsobilosti
na vyhotovovanie plánov a osvedèenia na výkon hospodára pod¾a doterajích predpisov sa povaujú za osvedèenia pod¾a tohto zákona.

3.

(5) Èlenovia lesnej stráe ustanovení pod¾a doterajích predpisov sú povinní splni podmienky ustanovené týmto zákonom do jedného roka od nadobudnutia
úèinnosti tohto zákona.

4.

(6) Prednostovia krajských lesných úradov a okresných lesných úradov vymenovaní pod¾a doterajích
predpisov sa povaujú za prednostov krajských lesných úradov a okresných lesných úradov pod¾a tohto
zákona, ak boli vymenovaní na základe výberového konania.

6.

(7) Lesné hospodárske celky urèené pod¾a doterajieho predpisu sa vyuívajú na úèely sledovania stavu
a vývoja lesov, súvislého lesníckeho mapovania a hospodárskej úpravy lesov pod¾a tohto zákona.
(8) Ochranné lesy a lesy osobitného urèenia vyhlásené pod¾a doterajieho predpisu sa za ochranné lesy
a lesy osobitného urèenia povaujú iba do skonèenia
platnosti plánu.
§ 69

5.

7.
8.
9.
10.
11.

Zruovacie ustanovenia
Zruujú sa:
1. zákon è. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona
è. 229/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 183/1993 Z. z.,
2. zákon Slovenskej národnej rady è. 100/1977 Zb.
o hospodárení v lesoch a tátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Slovenskej národnej rady
è. 131/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 510/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 183/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z.,

12.
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zákona è. 245/2003 Z. z., zákona è. 519/2003 Z. z.,
zákona è. 217/2004 Z. z. a zákona è. 408/2004 Z. z.,
nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 1/1994 Z. z.
o sadzbách odvodov za vyòatie lesných pozemkov
z lesného pôdneho fondu v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky è. 189/2000 Z. z., nariadenia
vlády Slovenskej republiky è. 298/2002 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 146/2005 Z. z.,
nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 49/1997 Z. z.,
ktorým sa vyhlasujú oblasti lesov,
vyhláka Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky è. 103/1977
Zb. o postupe pri ochrane lesného pôdneho fondu
v znení vyhláky è. 329/1996 Z. z.,
vyhláka Federálneho ministerstva pre technický
a investièný rozvoj è. 12/1978 Zb. o ochrane lesného pôdneho fondu pri územnoplánovacej èinnosti,
vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky è. 52/1994 Z. z. o odbornom lesnom
hospodárovi v znení vyhláky è. 32/1999 Z. z.,
vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky è. 5/1995 Z. z. o hospodárskej úprave lesov v znení vyhláky è. 119/2002 Z. z.,
vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky è. 65/1995 Z. z. o evidencii lesných
pozemkov a stavieb,
vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky è. 79/1995 Z. z. o lesnej strái,
vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky è. 244/1997 Z. z. o vyznaèovaní a evidencii aby dreva,
vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky è. 31/1999 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii.
§ 70
Úèinnos

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2005
s výnimkou § 69 tvrtého a dvanásteho bodu, ktoré
nadobúdajú úèinnos dòom nadobudnutia úèinnosti
veobecne záväzných právnych predpisov vydaných
pod¾a § 66.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 326/2005 Z. z.

HODNOTY EFEKTOV MIMOPRODUKÈNÝCH FUNKCIÍ LESA
POD¼A HOSPODÁRSKYCH SÚBOROV LESNÝCH TYPOV (HSLT)
ZA RUBNÚ DOBU V TIS. SK NA HEKTÁR LESNÉHO POZEMKU
Èas I
Èíslo
HSLT
101
102
104
105
107
108
109
111
112
113
117
121
122
123
124
125
126
131
135
191
192
196
199
Èíslo
HSLT
201
202
203
204
205
208
209
211
213
216
217

Hospodársky súbor
lesných typov
Extrémne vápencové dúbravy
Vápencové dúbravy
Extrémne kyslé dúbravy
Kyslé dúbravy
Kyslé borovicové dúbravy
Spraové hrabové dúbravy
Suché hrabové dúbravy
ivné hrabové dúbravy
Vrastavé borovicové dúbravy
Vlhké hrabové dúbravy
Sutinové hrabové dúbravy
Brezové dúbravy
Brezové jeliny
Vlhké hrabové dúbravy
Hrabové luné jaseniny
Dubové luné jaseniny
Vàbové topoliny
Extrémne porasty bresta
Brestové luné jaseniny
Vápencové dúbravy
Brezové jeliny (ochranného rázu)
Vàbové topoliny
Suché hrabové dúbravy (ochranného rázu)
Hospodársky súbor
lesných typov
Extrémne vápencové bukové dúbravy
Sviee vápencové bukové dúbravy
Vápencové boriny
Extrémne kyslé bukové dúbravy
Kyslé bukové dúbravy
Spraové bukové dúbravy
Suché bukové dúbravy
ivné bukové dúbravy
Vlhké bukové dúbravy
Kamenité bukové dúbravy s javorom
Sutinové javorovo-bukové dúbravy

Rubná
doba
240
150
240
120
150
110
120
110
110
110
250
120
150
110
120
140
50
230
130
250
210
80
200
Rubná
doba
230
120
150
230
130
120
125
115
120
125
230

tis. Sk
750
850
1 070
220
80
380
560
370
190
260
400
220
1 240
250
400
610
40
1 010
290
1 030
1 510
60
1 050
tis. Sk
2 270
630
1 480
970
300
270
710
570
420
870
300
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292
293
295
296
299

Sviee vápencové bukové dúbravy
Vlhké bukové dúbravy
Kyslé bukové dúbravy
Kamenité bukové dúbravy s javorom
Suché brehové dúbravy

Èíslo
HSLT
301
302
303
304
305
310
311
312
313
315
316
317
320
323
392
393
395
396
399
Èíslo
HSLT
401
402
404
405
407
409
410
411
413
415
416
417
420
421
425
426
431
435
445

Hospodársky súbor
lesných typov
Extrémne vápencové dubové buèiny
Sviee vápencové dubové buèiny
Vápencové boriny
Extrémne kyslé dubové buèiny
Kyslé dubové buèiny
Sviee dubové buèiny
ivné dubové buèiny
Lesostepné kotlinové boriny
Vlhké dubové buèiny
Kyslé dubové boriny niích polôh
Kamenité dubové buèiny s lipou
Sutinové lipovo-dubové buèiny
Sviee kotlinové smrekové boriny
Jaseòové jeliny
Sviee vápencové dubové buèiny
Vlhké dubové buèiny
Extrémne kyslé dubové buèiny
Kamenité dubové buèiny s lipou
Jaseòové jeliny (ochranného rázu)
Hospodársky súbor
lesných typov
Extrémne vápencové buèiny
Sviee vápencové buèiny
Extrémne kyslé buèiny
Kyslé buèiny
Kyslé dubové boriny
Jed¾ovo-dubové buèiny
Sviee buèiny
ivné buèiny
Vlhké buèiny
Kyslé dubové jedliny
Kamenité buèiny s lipou
Sutinové lipové buèiny
Sviee kotlinové jed¾ové dúbravy
ivné smrekové boriny
Kyslé dubové boriny
Kamenité jed¾ovo-dubové buèiny
ivné kotlinové jed¾ové dúbravy
Kyslé buèiny s jed¾ou
Kyslé buèiny s jed¾ou a dubom
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230
150
230
230
230
Rubná
doba
220
110
250
230
120
120
110
110
110
120
120
210
120
80
210
200
200
200
150
Rubná
doba
200
110
200
115
250
115
110
110
105
115
120
210
100
100
115
115
110
115
115

1 860
700
450
1 940
1 510
tis. Sk
1 690
1 060
2 420
1 690
240
380
390
1 750
430
250
970
570
540
320
2 120
710
370
1 070
420
tis. Sk
2 760
1 390
3 050
490
120
540
470
520
510
750
1 370
620
330
480
260
510
460
520
540
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492
493
495
496
497
498
499

Sviee vápencové buèiny
Vlhké buèiny
Kyslé buèiny
Kamenité buèiny s lipou
Kamenité jed¾ovo-dubové buèiny
Kyslé buèiny s jed¾ou a bukom
Kyslé buèiny s jed¾ou

Èíslo
HSLT
501
502
504
505
506
511
512
513
514
515
516
517
518
521
522
523
524
525
526
531
532
535
536
541
545
546
556
561
571
584
589
590
591
592
593
594

Hospodársky súbor
lesných typov
Extrémne vápencové jed¾ové buèiny
Sviee vápencové jed¾ové buèiny
Extrémne kyslé jed¾ové buèiny
Kyslé jed¾ové buèiny
Kyslé horské buèiny
ivné jed¾ové buèiny
Vápencové smrekové boriny
Vlhké jed¾ové buèiny
Extrémne kyslé borovicové smreèiny
Kyslé borovicové smreèiny
Kamenité jed¾ové buèiny
Sutinové javoriny
Vrcholové buèiny
Extrémne vápencové smrekové boriny
Vápencové smrekové jedliny
Vlhké kotlinové javorové jedliny
Extrémne kyslé smreèiny s jed¾ou
Kyslé smreèiny s jed¾ou
Kamenité jed¾ové javoriny
Extrémne vápencové smreèiny s javorom
Sviee vápencové smrekové jedliny
Podmáèané borovicové smreèiny
Kamenité smrekové jedliny
ivné smrekové jedliny
Podmáèané smreèiny s jed¾ou
Kamenité smreèiny s jed¾ou
Kamenité jed¾ovo-bukové smreèiny
Kotlinové javorové jedliny
Vápencové kotlinové jed¾ové javoriny
Podmáèané jed¾ové smreèiny
Kamenité jed¾ové javoriny
Kyslé smreèiny s jed¾ou
Kamenité jed¾ovo-bukové smreèiny
Sviee vápencové jed¾ové buèiny
Vlhké jed¾ové buèiny
Vápencové smrekové jedliny
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180
200
200
210
200
200
200

2 490
950
970
2 480
1 240
870
960

Rubná
doba
210
120
210
120
120
120
150
110
150
105
120
210
200
200
100
100
150
105
100
150
105
105
105
100
105
150
120
100
100
150
150
150
180
210
210
150

tis. Sk
3 640
1 490
2 060
580
1 050
540
2 920
550
1 210
440
1 490
690
480
3 700
670
490
940
640
1 000
4 520
2 710
1 100
1 100
540
910
1 720
1 520
610
360
420
1 470
1 020
2 620
3 140
1 280
780
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595
596
597
598
599
Èíslo
HSLT
601
602
604
605
606
611
613
614
615
616
617
618
621
622
623
624
625
626
627
628
631
632
633
634
635
636
637
642
644
645
646
655
665
666
673
675
685
688
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Kyslé jed¾ové buèiny
Kamenité jed¾ové buèiny
Kyslé horské buèiny
Kamenité smreèiny s jed¾ou
Kamenité smrekové jedliny
Hospodársky súbor
lesných typov
Extrémne vápencové jed¾ovo-bukové smreèiny
Sviee vápencové jed¾ovo-bukové smreèiny
Extrémne kyslé jed¾ovo-bukové smreèiny
Kyslé jed¾ovo-bukové smreèiny
Kyslé horské buèiny
ivné jed¾ovo-bukové smreèiny
Vlhké jed¾ové buèiny
Podmáèané jed¾ové smreèiny
Podmáèané jed¾ové buèiny so smrekom
Kamenité jed¾ové buèiny so smrekom
Sutinové javoriny so smrekom
Vrcholové buèiny
Extrémne vápencové smreèiny s javorom
Smrekové jeliny
Luh jele sivej
Kamenité extrémne kyslé borovicové smreèiny
Podmáèané borovicové smreèiny
Kamenité smreèiny s jed¾ou
Sutinové javorové smreèiny
Vrcholové buèiny s jed¾ou a smrekom
ivné smrekové jedliny
Vápencové smrekové jedliny
Horský vàbový luh
Kamenité extrémne kyslé smreèiny s jed¾ou
Podmáèané smreèiny s jed¾ou
Kamenité smrekové jedliny
Sutinové jed¾ové javoriny
Sviee vápencové smreèiny s javorom
Kamenité extrémne kyslé smrekovcové smreèiny
Podmáèané smrekové jedliny
Kamenité jed¾ové javoriny
Kyslé borovicové smreèiny
Kyslé smreèiny s jed¾ou
Kamenité jed¾ové smreèiny s bukom
Vlhké kotlinové javorové jedliny so smrekom
Kyslé smrekové jedliny
Kyslé smrekové smreèiny
Kamenité jed¾ové javoriny
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200
210
200
210
200
Rubná
doba
200
120
200
125
140
115
120
210
200
125
200
170
170
170
100
150
105
105
150
200
105
105
150
200
105
105
150
105
150
105
105
105
105
115
105
105
105
105

2
1
2
5

930
810
860
960
240

tis. Sk
2 160
1 410
3 430
1 070
930
1 030
600
640
1 580
1 520
710
320
2 220
520
1 650
2 460
1 770
1 390
490
430
1 130
1 150
1 400
3 590
1 140
1 330
950
1 610
2 870
650
1 330
1 210
1 040
1 210
1 550
950
930
1 280
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689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
Èíslo
HSLT
719
729
739
749
759
769
789
Èíslo
HSLT
815
820
830
840
850
860
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Smrekové boriny
Kamenité smrekové jedliny
Kyslé smrekové jedliny
Sviee vápencové jed¾ovo-bukové smreèiny
Vlhké jed¾ové buèiny
Kamenité jed¾ové smreèiny s bukom
Kyslé jed¾ovo-bukové smreèiny
Kamenité jed¾ové buèiny so smrekom
Vápencové smrekové jedliny
Kamenité smreèiny s jed¾ou
Podmáèané smrekové jedliny
Hospodársky súbor
lesných typov
Vysokohorské smreèiny
Vysokohorské smreèiny s limbou
Vysokohorské smrekovcové smreèiny s limbou
Vysokohorské limbové smreèiny
Vysokohorské javorové smreèiny
Vysokohorské vápencové smreèiny
Smrekovcové boriny
Hospodársky súbor
lesných typov
Podmáèané boriny s kosodrevinou
Kosodrevina
Smreková kosodrevina
Limbová kosodrevina
Vápencová kosodrevina
Kosodrevina s listnáèmi
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200
200
200
200
200
200
200
200
105
200
200
Rubná
doba
150
200
150
200
150
150
150
Rubná
doba
250
250
250
250
250
250

2
1
2
1
2
1
2
1
2
1

210
230
810
360
560
250
620
320
010
460
350

tis. Sk
140
200
160
150
140
150
90
tis. Sk
3 250
1 610
1 510
1 190
1 550
1 290

Èas II
V prípade vzniku nových HSLT a zmeny zaradenia lesného pozemku do HSLT, ktorý nie je uvedený v èasti I, sa pri
výpoète odvodu pouije hodnota efektu mimoprodukènej funkcie lesa a rubná doba pod¾a pôvodného HSLT.
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Príloha è. 2
k zákonu è. 326/2005 Z. z.

SÍDLA A ÚZEMNÁ PÔSOBNOS KRAJSKÝCH LESNÝCH ÚRADOV
A OBVODNÝCH LESNÝCH ÚRADOV
Krajský lesný úrad
Bratislava

Obvodný lesný úrad
Bratislava

Trnava

Malacky
Trnava

Dunajská Streda
Senica
Nitra

Nitra

Levice
Nové Zámky

Trenèín

Trenèín
Nové Mesto nad Váhom
Povaská Bystrica

Prievidza
ilina

ilina
Èadca
Kysucké Nové Mesto
Dolný Kubín

Martin
Liptovský Mikulá
Ruomberok

Pôsobnos v okresoch
Bratislava I  V
Pezinok
Senec
Malacky
Trnava
Pieany
Hlohovec
Dunajská Streda
Galanta
Senica
Skalica
Nitra
Topo¾èany
Zlaté Moravce
Levice
Nové Zámky
Komárno
a¾a
Trenèín
Bánovce nad Bebravou
Nové Mesto nad Váhom
Myjava
Povaská Bystrica
Púchov
Ilava
Prievidza
Partizánske
ilina
Bytèa
Èadca
Kysucké Nové Mesto
Dolný Kubín
Námestovo
Tvrdoín
Martin
Turèianske Teplice
Liptovský Mikulá
Ruomberok
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Banská Bystrica
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Banská Bystrica
Brezno
arnovica

Zvolen
Rimavská Sobota
Ve¾ký Krtí
Luèenec

Preov

Revúca
Preov
Bardejov
Humenné
Snina
Stropkov
Kemarok
Poprad

Koice

Vranov nad Top¾ou
Koice
Roòava
Michalovce

Spiská Nová Ves
Gelnica
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Banská Bystrica
Brezno
arnovica
iar nad Hronom
Banská tiavnica
Zvolen
Detva
Rimavská Sobota
Ve¾ký Krtí
Krupina
Luèenec
Poltár
Revúca
Preov
Sabinov
Bardejov
Humenné
Medzilaborce
Snina
Stropkov
Svidník
Kemarok
Stará ¼ubovòa
Poprad
Levoèa
Vranov nad Top¾ou
Koice I  IV
Koice okolie
Roòava
Michalovce
Sobrance
Trebiov
Spiská Nová Ves
Gelnica
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