
  ZDRUŽENIE VLASTNÍKOV SPOLOČENSTEVNÝCH  

  A SÚKROMNÝCH LESOV BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA    

  ŠTUDENTSKÁ 20, 960 01  ZVOLEN 
 

 

 

 

                                    P O Z V Á N K A  
na odborný seminár k novele  Zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch, v nadväznosti  

                                na zmeny ochrany prírody a krajiny.  

 

     Termín konania : 7. novembra 2019 / štvrtok od 8.30 hod. /  

 

 
Miesto a čas konania : Veľká zasadačka  Obvodného úradu vo Zvolene, Námestie SNP 35  

                                      / budova Obvodného úradu pri Divadle J.G. Tajovského, 1.poschodie/ 

 

Organizačný gestor  seminára : Mgr. Martin Kvak, predseda Združenia 

 

Odborný garant  seminára       : Ing. Erik Rozkopál,  

                                                   Hlavný štátny radca: Odbor štátnej správy lesného hospodárstva,    

                                                   Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPaRV SR. 

 

Program seminára :                  • Novela  Zákona č. 326/2005 Z.z. z 23. júna 2005 o lesoch,  

                                                    schválená  na 49. schôdzi  NR SR 12.09.2019 v  nadväznosti  

                                                    na zmeny ochrany prírody a krajiny. 

                      

                                                    ( Dôraz bude položený na ustanovenia v zákonoch  potrebných  

                                                      k činnosti PS,  zmeny v zákone – rozdiely, zodpovedanie 

                                                      otázok, diskusia.) 

                                                     

 

 

Účastnícky poplatok vrátane občerstvenia:  Členovia Združenia: 5,- € za osobu  

                                                                      Ostatní  nečlenovia 25,- € za osobu 

 

Časový  harmonogram :  08.00 -  08.30 hod. prezentácia  

                                         08.30 - 14.00 hod.  výklad, diskusia, zodpovedanie otázok  
                                         09.40 - 10.00 hod.  občerstvenie, bageta, káva, voda  

 

 

 

                                                                                                    Mgr. Martin Kvak 

                                                                                                   predseda  združenia   

 

 

 Vybavuje : Ing. Dušan  Hajšel  

                   E-mail : zvssl.zv@gmail.com, mobil : 0903 550 656 
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Novela zákona o pôde   

č. 229/1991 Zb. 

s väzbou na novelu zákona          

o lesoch č. 326/2005 Z. z. 

MPRV SR, Ing. Erik Rozkopál, november 2019 



Novela zákona o lesoch I. 

novela zákona č. 229/1991 Zb. s väzbou na novelu zákona č. 326/2005 Z. z. /  XI. 2019 

Zákon č. 158/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 229/1991 Zb.  o úprave vlastníckych vzťahov 

k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony (t.j. zákon č. 326/2005 Z. z., zákon č. 504/2003 Z. z.,  

zákon č. 145/1995 Z. z), jeho znenie nadobudlo činnosť 

1.7.2019 a 1.9.2019 



Novely zákona o lesoch I. a II. 

novela zákona č. 229/1991 Zb. s väzbou na novelu zákona č. 326/2005 Z. z. /  XI. 2019 

Zákon č. 158/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
229/1991 Zb.  o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému 
poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a 
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  (t.j. zákon č. 326/2005 Z. 

z., zák. č. 504/2003 Z. z., zák. č. 145/1995 Z. z) 

 

Zákon, schválený v NR SR 12.9.2019, ktorým sa mení  
a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona       
č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov           
z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona   
č. 280/2017 Z. z. ... v znení neskorších predpisov 



PREČO... 

novela zákona č. 229/1991 Zb. s väzbou na novelu zákona č. 326/2005 Z. z. /  XI. 2019 



PREČO... 

novela zákona č. 229/1991 Zb. s väzbou na novelu zákona č. 326/2005 Z. z. /  XI. 2019 

Transformačná správa 2015, uznesenie vlády SR 
č. 494 z 2.9.2015, úloha C. 5 – vypracovať 
„Návrh komplexného organizačného, finančného 
a legislatívneho riešenia problémov, ktoré 
spomaľujú transformáciu vlastníckych a 
užívateľských vzťahov   k lesným pozemkom, 
vrátane náhrad podľa zákona  č. 229/1991Zb. 
o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému 
poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších 
predpisov“ 

 



PREČO... 

novela zákona č. 229/1991 Zb. s väzbou na novelu zákona č. 326/2005 Z. z. /  XI. 2019 

Lesné pozemky obhospodarované ŠOLH                      

(k 31.12.2017) vo vlastníctve neštátneho sektora  

162,2 tis. ha 

 v tom vlastníci, ktorí svoje práva podľa zákona o 

pôde uplatnili a „sú v riešení“ – k výmere 66,8 tis. ha,      

(37,5 tis. evidovaných podaní, žiadostí a pod.) 

 a známi vlastníci, ktorí svoje práva podľa zákona         

o pôde neuplatnili spolu s neznámymi vlastníkmi  -           

k výmere 95,4 tis. ha 

 



Prečo? Lebo musím riešiť ... 

novela zákona č. 229/1991 Zb. s väzbou na novelu zákona č. 326/2005 Z. z. /  XI. 2019 

 Ak je na parcele 

nájom zo zákona       

(č. 229/1991 Zb., ako 

a komu vrátiť užívacie 

práva 



Prečo? Lebo musím riešiť 

novela zákona č. 229/1991 Zb. s väzbou na novelu zákona č. 326/2005 Z. z. /  XI. 2019 

 Ak je na parcele nájom zo 

zákona, ako a komu vrátiť 

užívacie práva 

 Ak nájom zo zákona 

skončil napr. pozem. 

úpravami, ako 

zabezpečiť 

samostatné 

obhospodarovanie 

lesa vlastníkom 

 



Prečo? Lebo musím riešiť 

novela zákona č. 229/1991 Zb. s väzbou na novelu zákona č. 326/2005 Z. z. /  XI. 2019 

 Ak je na parcele nájom zo 

zákona, ako a komu vrátiť 

užívacie práva 

 Ak nájom zo zákona skončil napr. 

pozem. úpravami, ako 

zabezpečiť samostatné 

obhospodarovanie lesa vlast. 

 Ako zabezpečiť vzťah k 

pozemku, napr. nájomnú 

zmluvu a rešpektovať 

„porast - vec spoločná“ 

 



Prečo? Lebo musím riešiť 

novela zákona č. 229/1991 Zb. s väzbou na novelu zákona č. 326/2005 Z. z. /  XI. 2019 

 Ak je na parcele nájom zo zákona, 

ako a komu vrátiť užívacie práva 

 Ak nájom zo zákona skončil napr. 

pozem. úpravami, ako zabezpečiť 

samostatné obhospodarovanie lesa 

vlast. 

 Ako zabezpečiť vzťah k pozemku, 

napr. nájomnú zmluvu a rešpektovať 

„porast - vec spoločná“ 

 Ako zabezpečiť 

obhospodarovanie lesných 

pozemkov „drobných 

(pasívnych) vlastníkov“. 

 



Novela zákona o pôde - ukončenie nájomného vzťahu ... 

novela zákona č. 229/1991 Zb. s väzbou na novelu zákona č. 326/2005 Z. z. /  XI. 2019 

 Výpoveďou, len vlastník 

 Vzťahuje sa na ňu dĺžka zákonom určenej výpovednej doby 1 

rok, vždy, 

 Dohodou, ktorákoľvek strana 

 „Dohoda o odovzdaní a prevzatí“ (§ 22a ods. 3 + ods. 4) je len 

„technickým“ dojednaním o spôsobe ukončenia nájmu zo zákona,  

 Postup podľa § 22 a § 22a 

 Lehoty a postupy pre doterajšieho užívateľa 

 Obmedzenie obhospodarovania* - len na čas „VD“, (OOL)  

 Ak ten, kto dáva výpoveď a z podkladov vyplýva, že nechce 

rešpektovať výpovednú dobu    ... ide o podnet na ukončenie 

dohodou... 



„Dohoda“ o odovzdaní a prevzatí lesného pozemku medzi 

doterajším užívateľom a vlastníkom alebo združením 

novela zákona č. 229/1991 Zb. s väzbou na novelu zákona č. 326/2005 Z. z. /  XI. 2019 

„Dohoda o odovzdaní a prevzatí“ (§ 22a ods. 3 zákona o pôde) obsahuje 

a) spôsob úhrady nájomného ( vyhláška*, za posledné tri roky v zmysle OZ) 

b) lehotu na úhradu nájomného, ktorá nesmie presiahnuť 60 dní odo dňa jej 
uzatvorenia, ak nie je dohodnuté inak 

c) kópiu nájomnej zmluvy podľa § 22a ods. 13, ak súčasťou odovzdávaných 
lesných pozemkov sú pozemky alebo podiely vo vlastníctve štátu alebo 
nezistených vlastníkov, (už bez § 50 ods. 7 zákona o lesoch) 

d) spôsob zabezpečenia úloh podľa osobitného predpisu23j) a (t.j. úlohy z PSL 
a kto zabezpečí OLH a odborné obhospodarovanie lesa - rešp. § 36, príp. 
rozdelenie hranice dielca podľa § 39 ods. 7) 

e) dátum, ku ktorému dôjde k odovzdaniu a prevzatiu obhospodarovania lesa. 
(nadväznosť na § 4a a 15 dní) 



„Dohoda“ o odovzdaní a prevzatí lesného pozemku medzi 

doterajším užívateľom a vlastníkom alebo združením 

novela zákona č. 229/1991 Zb. s väzbou na novelu zákona č. 326/2005 Z. z. /  XI. 2019 

 

Pred podpisom „dohody“ (§ 22a ods. 4 zákona o pôde) 

 

vykonať vyznačenie (*§ 36 ods. 2 zák. o lesoch) priebehu 

hranice užívania  

alebo  

vykonať vytýčenie priebehu hranice užívania 

a 

spísať o tom záznam, ktorý je súčasťou „dohody“ . 



... § 22a ods. 2 druhá veta (zákona o pôde) ... 

novela zákona č. 229/1991 Zb. s väzbou na novelu zákona č. 326/2005 Z. z. /  XI. 2019 

 

 

 

 

 

Na ďalšie využívanie odovzdaného lesného pozemku 

  sa uplatňuje osobitný predpis, t.j. zákon o lesoch 

 

 



Ucelená lesná časť (§ 22a ods. 1 zákona o pôde) 

novela zákona č. 229/1991 Zb. s väzbou na novelu zákona č. 326/2005 Z. z. /  XI. 2019 

 

 

Lesné pozemky užívané podľa doterajších predpisov sa 

odovzdávajú vlastníkom predovšetkým v ucelených lesných 

častiach, ktorými sú jednotky priestorového rozdelenia lesa 

podľa osobitného predpisu,23g) bez vyznačovania jednotlivých 

pozemkov. Najmenšia odovzdávaná výmera pozemku alebo 

ucelenej lesnej časti je 0,5 ha,23h) ak odsek 10 neustanovuje inak. 

(23h) je odkaz na § 39 ods. 6 zákona o lesoch – minimálna výmera dielca) 

    ... ak odsek 10 (§ 22a) neustanovuje inak... 

 



... ak § 22a ods. 10 (zákona o pôde) neustanovuje inak  

novela zákona č. 229/1991 Zb. s väzbou na novelu zákona č. 326/2005 Z. z. /  XI. 2019 

Lesné pozemky sa nemusia odovzdať v ucelených častiach (JPRL),  

ak vznikne iný nájomný vzťah  

alebo ak vlastník alebo združenie preukáže doterajšiemu užívateľovi, 

    že bezprostredne po zániku nájomného vzťahu, ktorý vznikol 

    podľa odseku § 22 ods. 2 zákona o pôde,  

         zabezpečí odborné hospodárenie v lese s OLH, 

  ktorý zabezpečuje túto činnosť v poraste na  

  bezprostredne susediacom lesnom pozemku  

pričom spoločná výmera týchto pozemkov v poraste dosiahne v celosti 

minimálne výmeru podľa odseku 1 (t.j. minimálne 0,5 ha – nadväznosť 

na § 36 zákona o lesoch). 



Riešenie investičných lesných ciest - § 22b zákona o pôde 

 Myšlienky prevzaté zo 

„Spravodajcu MP SR“, 

 ILC = len tá, čo je v 

účtovných dokladoch 

 Nielen pri vydaní 

užívania, ale aj k už 

vydaným pozemkom... 

 Možnosť, nie povinnosť 

vydať ILC 

 

 
novela zákona č. 229/1991 Zb. s väzbou na novelu zákona č. 326/2005 Z. z. /  XI. 2019 



... zákon o pôde ... červená čiara ... 

novela zákona č. 229/1991 Zb. s väzbou na novelu zákona č. 326/2005 Z. z. /  XI. 2019 



... zákon o pôde ... červená čiara ... 

Doterajší užívateľ lesného pozemku do 30. júna 2021 zverejní 

na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli obce, v ktorej 

katastrálnom území sa lesný pozemok nachádza, na 60 dní výzvu 

pre vlastníkov, ktorí do 30. júna 2019 požiadali o navrátenie 

užívacích práv podľa § 22 a svoje podania nedoplnili alebo 

neopravili, aby v lehote šiestich mesiacov od uplynutia lehoty 

zverejnenia výzvy oznámili doterajšiemu užívateľovi lesného 

pozemku, či trvajú na pokračovaní v konaní o odovzdaní 

užívacích práv k lesným pozemkom. Ak z oznámenia vlastníka 

podľa prvej vety vyplýva, že vlastník dáva výpoveď, výpovedná 

lehota začína plynúť dňom doručenia tohto oznámenia. Uplynutím 

lehoty na oznámenie podľa prvej vety sa na nedoplnené alebo 

neopravené podanie hľadí, akoby nebolo podané, a nájomný 

vzťah podľa § 22 ods. 2 trvá.  



Zákon o pôde & Zákon o lesoch § 36 a § 39 

 

Umožnenie 
obhospodarovania lesného 
pozemku v rámci dielca 
viacerými 
obhospodarovateľmi lesa 
bez rozdelenia hraníc 
dielca a to aj na výmere 
menšej ako 0,5 ha           
– s podmienkou 
spoločného OLH                 
– úprava § 36  a § 39 
zákona o lesoch 

novela zákona č. 229/1991 Zb. s väzbou na novelu zákona č. 326/2005 Z. z. /  XI. 2019 



Zákon o lesoch  - úprava § 36 

novela zákona č. 229/1991 Zb. s väzbou na novelu zákona č. 326/2005 Z. z. /  XI. 2019 

 (§ 36 ods. 2) Práva a povinnosti hospodára môže v poraste 

vykonávať len jeden odborný lesný hospodár (§ 47 ods. 1).  

 



Zákon o lesoch  - úprava § 36 

novela zákona č. 229/1991 Zb. s väzbou na novelu zákona č. 326/2005 Z. z. /  XI. 2019 

 (§ 36 ods. 2) Práva a povinnosti hospodára môže v poraste vykonávať len jeden 

(odborný lesný) hospodár (§ 47 ods. 1). 

 Ak je v poraste viac obhospodarovateľov lesa, zápis 

obhospodarovateľov lesa a hospodára do evidencie lesných 

pozemkov podľa § 4a možno vykonať, len ak sa písomne 

dohodli podľa § 139 Občianskeho zákonníka na hraniciach 

obhospodarovanej časti porastu a na hospodárovi.  

     

 



Zákon o lesoch  - úprava § 36 

novela zákona č. 229/1991 Zb. s väzbou na novelu zákona č. 326/2005 Z. z. /  XI. 2019 

 (§ 36 ods. 2) Práva a povinnosti hospodára môže v poraste 
vykonávať len jeden (odborný lesný) hospodár (§ 47 ods. 1).  

 Ak je v poraste viac obhospodarovateľov lesa, zápis 
obhospodarovateľov lesa a hospodára do evidencie lesných 
pozemkov podľa § 4a možno vykonať, len ak sa písomne dohodli 
podľa § 139 Občianskeho zákonníka na hraniciach 
obhospodarovanej časti porastu a na hospodárovi.  

 Hranicu obhospodarovanej časti porastu 
obhospodarovatelia lesa vyznačia v teréne; to neplatí, ak 
je táto hranica v teréne totožná s hranicou dielca 
vyznačenou podľa § 39 ods. 7. 

   

 



Zákon o lesoch  - úprava § 36 

novela zákona č. 229/1991 Zb. s väzbou na novelu zákona č. 326/2005 Z. z. /  XI. 2019 

Ak niekto chce 
hospodáriť na výmere 
menšej ako 0,5 ha ... 

§ 36 ods. 2, t.j. dohoda 

v každej JPRL   

+ oranžové štvorce    

+ jeden OLH  

+ viac obhosp. lesa  

+ evidencia v § 4a 



Zákon o lesoch  - úprava § 36 

novela zákona č. 229/1991 Zb. s väzbou na novelu zákona č. 326/2005 Z. z. /  XI. 2019 

 (§ 36 ods. 2) Práva a povinnosti hospodára môže v poraste vykonávať len 
jeden (odborný lesný) hospodár (§ 47 ods. 1).  

 Ak je v poraste viac obhospodarovateľov lesa, zápis obhospodarovateľov lesa 
a hospodára do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a možno vykonať, len 
ak sa písomne dohodli podľa § 139 Občianskeho zákonníka na hraniciach 
obhospodarovanej časti porastu a na hospodárovi.  

 Hranicu obhospodarovanej časti porastu obhospodarovatelia lesa vyznačia v 
teréne; to neplatí, ak je táto hranica v teréne totožná s hranicou dielca 
vyznačenou podľa § 39 ods. 7. (oranžové štvorce) 

 (§ 36 ods. 3) Ak sú v poraste evidovaní viacerí 
obhospodarovatelia lesa, vykonávajú práva a povinnosti 
obhospodarovateľa lesa okrem práv a povinností podľa § 20 
ods. 4 druhej vety a odseku 7, § 23 ods. 6 a 7 a § 44, ktoré 
zabezpečuje hospodár. (t.j. podanie žiadosti na predĺženie lehoty na 
obnovu lesa a na zabezpečenie lesa, - vykonanie náhodnej ťažby a ohlásenie 
dôvodu vzniku náhodnej ťažby a vedenie LHE)  

 



Zákon o lesoch  - úprava § 36 

novela zákona č. 229/1991 Zb. s väzbou na novelu zákona č. 326/2005 Z. z. /  XI. 2019 

 (§ 36 ods. 2) Práva a povinnosti hospodára môže v poraste vykonávať len jeden (odborný 
lesný) hospodár (§ 47 ods. 1).  

 Ak je v poraste viac obhospodarovateľov lesa, zápis obhospodarovateľov lesa a hospodára 
do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a možno vykonať, len ak sa písomne dohodli podľa 
§ 139 Občianskeho zákonníka na hraniciach obhospodarovanej časti porastu a na 
hospodárovi.  

 Hranicu obhospodarovanej časti porastu obhospodarovatelia lesa vyznačia v teréne; to 
neplatí, ak je táto hranica v teréne totožná s hranicou dielca vyznačenou podľa § 39 ods. 7. 
(oranžové štvorce) 

 (§ 36 ods. 3) Ak sú v poraste evidovaní viacerí obhospodarovatelia lesa, vykonávajú práva a 
povinnosti obhospodarovateľa lesa okrem práv a povinností podľa § 20 ods. 4 druhej vety a 
odseku 7, § 23 ods. 6 a 7 a § 44, ktoré zabezpečuje hospodár.  

 Zmena aj v § 36 ods. 1- Na účely tohto zákona sa odborným 
hospodárením v lesoch rozumie povinnosť vlastníka, správcu alebo 
obhospodarovateľa lesa zabezpečiť hospodárenie v súlade s týmto 
zákonom, podľa programu starostlivosti o lesy alebo výpisu z  neho 
alebo projektu starostlivosti o lesný pozemok prostredníctvom 
hospodára (§ 47). 



Zákon o lesoch  - úprava definície porastu 

novela zákona č. 229/1991 Zb. s väzbou na novelu zákona č. 326/2005 Z. z. /  XI. 2019 

Úprava 

definície 

porastu 

v § 2 

zákona o 

lesoch 

 

§ 2 sa dopĺňa písmenom v), ktoré znie:  

Na účely tohto zákona sa rozumie... 

porastom základná jednotka 

priestorového rozdelenia lesa alebo jej 

časť so skutočnou výmerou, pre ktorú sa 

vyhotovuje opis porastu v programe 

starostlivosti o lesy. 



Zákon o lesoch  - úprava rozdelenia porastu 

novela zákona č. 229/1991 Zb. s väzbou na novelu zákona č. 326/2005 Z. z. /  XI. 2019 

Úprava 

rozdelenia 

hraníc 

dielca 

§ 39 ods. 3, posledná veta:  

Porast je na účely zabezpečenia odborného 

hospodárenia v lesoch (§ 36) spoločnou 

vecou,55a) ak sa nachádza na lesnom 

pozemku alebo jeho časti v spoluvlastníctve 

viacerých vlastníkov alebo spoluvlastníkov; 

vytvára sa pri vyhotovovaní programu 

starostlivosti o lesy, pri zmene programu 

starostlivosti o lesy   alebo pri zmene 

hraníc dielca rozdelením podľa odseku 7. 



Zákon o lesoch  - úprava rozdelenia porastu 

novela zákona č. 229/1991 Zb. s väzbou na novelu zákona č. 326/2005 Z. z. /  XI. 2019 

Úprava 

rozdelenia 

hraníc 

dielca 

§ 39 ods. 3, posledná veta:  

Porast je na účely zabezpečenia odborného 

hospodárenia v lesoch (§ 36) spoločnou 

vecou,55a) ak sa nachádza na lesnom 

pozemku alebo jeho časti v spoluvlastníctve 

viacerých vlastníkov alebo spoluvlastníkov; 

vytvára sa pri vyhotovovaní programu 

starostlivosti o lesy, pri zmene programu 

starostlivosti o lesy   alebo pri zmene 

hraníc dielca rozdelením podľa § 39 ods. 7. 



Zákon o lesoch  - úprava § 39 

novela zákona č. 229/1991 Zb. s väzbou na novelu zákona č. 326/2005 Z. z. /  XI. 2019 

 

(§ 39 ods. 7) Zmenou hraníc dielca rozdelením sa 

rozumie rozdelenie porastu, ktorý je spoločnou 

vecou,55a) v rámci pôvodných hraníc dielca na 

dva alebo viac samostatných dielcov, ktoré 

spĺňajú podmienku minimálnej výmery 0,5 ha, 

alebo porastov...  



Zákon o lesoch  - úprava § 39 

novela zákona č. 229/1991 Zb. s väzbou na novelu zákona č. 326/2005 Z. z. /  XI. 2019 

(§ 39 ods. 8) Súčasťou žiadosti podľa odseku 7 sú 

     a) údaje o poraste, ktorého sa žiadosť týka, 

     b) hodnotenie doterajšieho hospodárenia v lesoch na základe 

         LHE a jeho porovnanie s plánom hospodárskych opatrení, 

     c) stanovisko OLH a rozdelenie realizovaných hospodárskych 

        opatrení, neplánovaných činností a opatrení vykonaných 

        v lesoch, 

     d) dohoda o rozdelení porastu s vyznačením alebo vytýčením 

         hraníc nových porastov spolu s ich výmerou a ploš. vymedz.  

     e) dohoda o rozdelení úloh vyplývajúcich z plánu hosp. opatrení. 



Zákon o lesoch  - úprava § 36 a § 39 

novela zákona č. 229/1991 Zb. s väzbou na novelu zákona č. 326/2005 Z. z. /  XI. 2019 

§ 39 ods. 7 - rozdelenie 

dielca na viac porastov, 

- mimo správ. konania,  

- rozhodnutie ŠSLH 

- nové čísla porastov 

- viac OLH  

- viac obhosp. lesa + 

evidencia obhosp. v § 4a 

 



Zákon o lesoch  - § 43 ods. 2 písm. d) – zmena PSL 

novela zákona č. 229/1991 Zb. s väzbou na novelu zákona č. 326/2005 Z. z. /  XI. 2019 

 

§ 43 ods. 2, písm. d) - 

Zmenou programu 

starostlivosti je ...     

„zmena hraníc porastu 

podľa § 39 ods. 6   

okrem zmeny hranice 

dielca rozdelením podľa 

§ 39 ods. 7,“ 



Ukončenie nájomného vzťahu - výpoveďou  / dohodou 

novela zákona č. 229/1991 Zb. s väzbou na novelu zákona č. 326/2005 Z. z. /  XI. 2019 

 

 

 

 

 

 

Problematika nájomných vzťahov  

k lesným pozemkom 



Problematika nájomných vzťahov 

k lesným pozemkom 

 

MPRV SR, Ing. Erik Rozkopál, november 2019 



Zákon o lesoch  - podrobnejšia úprava nájmu 

lesného pozemku na hospodárenie v lese  

Problematika nájomných vzťahov k lesným pozemkom / XI. 2019 

 

Zákon č. 504/2003 Z. z. „o nájme“ (v platnom znení) sa mení a dopĺňa takto: 

1. Štvrtá časť zákona (t.j. § 20 a § 21), vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 
15 až 18 sa vypúšťajú.  

2. V spoločných ustanoveniach sa v § 23 prvej vete sa za slovom „predpisu“ 
vypúšťa čiarka a slová „okrem lesných pozemkov“.  

3. Dopĺňajú sa nové „Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júla 2019“,          
t.j. § 24e 

„Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, nájomné zmluvy k lesným pozemkom 
uzatvorené podľa zákona účinného do 30. júna 2019 sa považujú za nájomné 
zmluvy uzatvorené podľa tohto zákona a zostávajú v platnosti do doby,     
ktorá je v nich uvedená.“ 

Nový diel v zákone o lesoch – „Nájom lesného pozemku 
                                                a osobitné obhospodarovanie lesa“ 

Zákon o lesoch - § 51a ods. 1 - Na nájomný vzťah, ktorého predmetom sú lesné 
pozemky, sa vzťahujú § 663 až 684 Občianskeho zákonníka, ak § 51a až 51f  
(zákona o lesoch) neustanovujú inak. Nájomná zmluva musí mať písomnú formu, ak 
odsek 8 a § 51c ods. 1 a 2 neustanovuje inak. 



Zákon o lesoch  - podrobnejšia úprava nájmu ...     

... ak § 51a až 51f  (zákona o lesoch) neustanovujú inak 

 

 § 51a – všeobecné spoločné 

ustanovenia nájomných vzťahov 

 § 51b - nájom lesných pozemkov 

vo vlastníctve štátu alebo 

nezistených vlastníkov  

 § 51c – nájom po pozemkových 

úpravách 

 § 51d  až  § 51f – osobitné 

obhospodarovanie lesa (toto nie je 

nájom) 

Problematika nájomných vzťahov k lesným pozemkom / XI. 2019 



Zákon o lesoch  - podrobnejšia úprava nájmu ...     

... ak § 51a až 51f  (zákona o lesoch) neustanovujú inak 

 

 § 51a – všeobecné spoločné 
ustanovenia nájomných vzťahov 
(vychádzajú z doteraz 
uplatňovaných princípov nájmu 
podľa zákona č. 504/2003 Z. z.)  

 § 51b - nájom lesných pozemkov 
vo vlastníctve štátu alebo 
nezistených vlastníkov  

 § 51c – nájom po pozemkových 
úpravách 

 § 51d  až  § 51f – osobitné 
obhospodarovanie lesa 

 obsah nájomnej zmluvy, 

 jej trvanie,  

 úprava ukončenia nájmu pri 
nájomnom vzťahu na neurčitú 
dobu a pri vzťahu na dobu 
určitú, 

 oprávnenia nájomcu,  

 preukázanie oprávnenia                   
k uzavretiu nájomnej zmluvy           
k pozemku a k porastu, 

 úprava vzťahu väčšinový 
obhospodarovateľ porastu             
& menšinový vlastník v poraste, 

 nájomné, jeho splatnosť a 
špecifiká 

 

Problematika nájomných vzťahov k lesným pozemkom / XI. 2019 



Zákon o lesoch  - podrobnejšia úprava nájmu ...  

§ 51a - všeobecné spoločné ustanovenia nájomných vzťahov      

Problematika nájomných vzťahov k lesným pozemkom / XI. 2019 

 Obsah nájomnej zmluvy – povinný / nepovinný (§ 51a ods. 2 a 3)   

 Úprava ukončenia nájmu pri nájomnom vzťahu (§ 51a ods. 4 a 5)  

 Oprávnenia nájomcu (§ 51a ods. 6) 

 Preukázanie oprávnenia k uzavretiu nájomnej zmluvy 

       k pozemku a k porastu (§ 51a ods. 7) 

 Nájomca alebo podielový spoluvlastník, ktorý nevlastní nadpolovičný 

spoluvlastnícky podiel na lesnom pozemku, musí k nájomnej zmluve 

predložiť písomný súhlas spoluvlastníkov, s ktorými dosiahne 

nadpolovičný spoluvlastnícky podiel na lesnom pozemku; to platí aj pri 

poraste. 

 Ide o väzbu k § 4a zákona o lesoch a o preukázanie oprávnenia na 

obhospodarovanie lesa na základe nájmu 



Zákon o lesoch  - podrobnejšia úprava nájmu ...   

§ 51a - všeobecné spoločné ustanovenia nájomných vzťahov      

Problematika nájomných vzťahov k lesným pozemkom / XI. 2019 

 Obsah nájomnej zmluvy – povinný / nepovinný (§ 51a ods. 2 a 3) 

 Úprava ukončenia nájmu pri nájomnom vzťahu (§ 51a ods. 4 a 5) 

 Oprávnenia nájomcu (§ 51a ods. 6) 

 Preukázanie oprávnenia k uzavretiu nájomnej zmluvy k pozemku a k porastu (§ 51a ods. 7) 

 Úprava vzťahu väčšinový nájomca alebo obhospodarovateľ porastu 
      & menšinový vlastník v poraste (§ 51a ods. 8) 

         Ak obhospodarovateľ lesa hospodári aj na lesných pozemkoch,     
na ktoré pripadá menšinový podiel v celom poraste, vzniká medzi 
obhospodarovateľom lesa a menšinovým vlastníkom nájomný vzťah*, ak 
medzi nimi nedošlo k inej dohode.  

    * tento nájomný vzťah vzniká „zo zákona“, práve na základe § 51a ods. 8,  

    * ŠSLH upozorní v procese podľa § 4a obhosp. lesa, že ak nepredloží doklady 

      o „inej dohode“, že zapíše obhospodarovateľa lesa k celému porastu,  

      aj k pozemkom s takto vzniknutým nájomným vzťahom, 

      t.j. bez nájomnej zmluvy (§ 51a ods. 1) ...okrem majetku štátu a neznámych vlastníkoch 



Zákon o lesoch  - podrobnejšia úprava nájmu ...   

§ 51a - všeobecné spoločné ustanovenia nájomných vzťahov      

Problematika nájomných vzťahov k lesným pozemkom / XI. 2019 

 Obsah nájomnej zmluvy – povinný / nepovinný (§ 51a ods. 2 a 3) 

 Úprava ukončenia nájmu pri nájomnom vzťahu (§ 51a ods. 4 a 5) 

 Oprávnenia nájomcu (§ 51a ods. 6) 

 Preukázanie oprávnenia k uzavretiu nájomnej zmluvy k pozemku a k porastu (§ 51a ods. 7) 

 Úprava vzťahu väčšinový nájomca alebo obhospodarovateľ 
porastu & menšinový vlastník v poraste (§ 51a ods. 8) 

 Ak obhospodarovateľ lesa hospodári aj na lesných pozemkoch, na ktoré pripadá menšinový 
podiel v celom poraste, vzniká medzi obhospodarovateľom lesa a menšinovým vlastníkom 
nájomný vzťah*, ak medzi nimi nedošlo k inej dohode.  

 Na takto vzniknutý nájomný vzťah sa vzťahujú ustanovenia 
odsekov 1 až 7 a 9 až 13 (obsah, úprava, oprávnenie, 
preukázanie), (ak § 51b neustanovuje inak).  

 Čas trvania takto vzniknutého nájomného vzťahu je totožný s 
dĺžkou nájomného vzťahu nájomcu alebo s dobou, počas ktorej 
obhospodarovateľ lesa vykonáva hospodárenie v lese.  

 



Zákon o lesoch  - podrobnejšia úprava nájmu ...  

§ 51a - všeobecné spoločné ustanovenia nájomných vzťahov      

Problematika nájomných vzťahov k lesným pozemkom / október 2019 

Ak 

obhospodarovateľ 

lesa hospodári     

aj na lesných 

pozemkoch,        

na ktoré pripadá 

menšinový podiel 

v celom poraste, 

vzniká medzi 

obhospodaro-

vateľom lesa       

a menšinovým 

vlastníkom 

nájomný vzťah,     

ak medzi nimi 

nedošlo k inej 

dohode... 



Zákon o lesoch  - podrobnejšia úprava nájmu ...   

§ 51a - všeobecné spoločné ustanovenia nájomných vzťahov      

Problematika nájomných vzťahov k lesným pozemkom / XI. 2019 

 - obsah nájomnej zmluvy – povinný / nepovinný (§ 51a ods. 2 a 3) 

 - úprava ukončenia nájmu pri nájomnom vzťahu (§ 51a ods. 4 a 5) 

 - oprávnenia nájomcu (§ 51a ods. 6) 

 - preukázanie oprávnenia k uzavretiu nájom. zmluvy k pozemku a k porastu (§ 51a ods. 7) 

 - úprava vzťahu väčšinový nájomca alebo obhospodarovateľ porastu & menšinový 
vlastník v poraste (§ 51a ods. 8) 

 - nájomné, jeho splatnosť a špecifiká (§ 51a ods. 9 až 14*) 

 Výška nájomného dohodou, splátka rok pozadu, ak sa nedohodne inak 

 Podklady k výpočtu nájomného, ak ich nie je možné získať inak, môže ich poskytnúť 
správca IS LH 

 Ak je nájomné nižšie ako 2 eurá za rok, možno dohodnúť iné spôsoby úhrady, alebo 
výpožičku 

 Zníženie nájomného pri obmedzení prenajatého pozemku / vrátenie nákladov ak sa 
investícia realizovala so súhlasom vlastníka a nájomný vzťah skončí skôr ako 
návratnosť investície, alebo predĺženie doby nájomného vzťahu.  

 



Zákon o lesoch - podrobnejšia úprava nájmu § 51b 

nájom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu  alebo nezistených vlastníkov 

Problematika nájomných vzťahov k lesným pozemkom / XI. 2019 

 K „takýmto“ pozemkom , ak obhospodarovateľom lesa v poraste alebo 

jeho časti nie je správca, musí byť vždy vypracovaná nájomná zmluva 
(odchýlka od § 51a ods. 8) 

 Návrh nájomnej zmluvy predkladá obhospodarovateľ lesa (t.j. nie správca),     

do troch mesiacov od jeho zapísania v evidencii lesných pozemkov (§ 4a) 

 Výška nájomného nesmie byť nižšia ako podľa vyhlášky (odchýlka od § 51a 

ods. 9) 

 Predchádzajúci súhlas MPRV SR s nájmom „takéhoto“ pozemku podľa § 50 

ods. 7 zákona o lesoch sa vyžaduje vždy, okrem 

 pozemku, na ktorý pripadá menšinový podiel v obhospodarovanom poraste, 

alebo v jeho časti, alebo 

 pozemku, ktorý je súčasťou odovzdania užívacích práv podľa zákona o pôde 

 

 



Zákon o lesoch - podrobnejšia úprava nájmu ...    
§ 51c nájom po pozemkových úpravách 

 

 

 

 

... po pozemkových úpravách ... 

Problematika nájomných vzťahov k lesným pozemkom / XI. 2019 



Zákon o lesoch - podrobnejšia úprava nájmu ... 
§ 51c nájom po pozemkových úpravách 

Problematika nájomných vzťahov k lesným pozemkom / XI. 2019 



Zákon o lesoch - podrobnejšia úprava nájmu ...    
§ 51c nájom po pozemkových úpravách 

 

 Ten obhospodarovateľ lesa, 
ktorý hospodáril v poraste 
pred PÚ, sa po PÚ považuje za 
obhospodarovateľa lesa          
v dielci a medzi vlastníkom  
(ktorý vzišiel z PÚ)                              
a obhospodarovateľom lesa 
vzniká nájomný vzťah na 
neurčitú dobu (netreba nájomnú 

zmluvu, od evidencie podľa § 4a sa 
zapíše  obhospodarovanie na základe 
nájmu podľa tohto §-fu). 

 

 ... to neplatí, ak 

 
Problematika nájomných vzťahov k lesným pozemkom / XI. 2019 



Zákon o lesoch - podrobnejšia úprava nájmu ... 

 § 51c nájom po pozemkových úpravách 

 

 Ten obhospodarovateľ lesa, 
ktorý hospodáril v poraste 
pred PÚ, sa po PÚ považuje za 
obhospodarovateľa lesa          
v dielci a medzi vlastníkom  
(ktorý vzišiel z PÚ)                              
a obhospodarovateľom lesa 
vzniká nájomný vzťah na 
neurčitú dobu (netreba nájomnú 

zmluvu, od evidencie podľa § 4a sa 
zapíše  obhospodarovanie na základe 
nájmu podľa tohto §-fu). 

 

 ... to neplatí, ak 

 

 

 ... ak vlastník (ktorý vzišiel z PÚ)       

v určenom termíne* oznámi 
(preukázateľne) 

obhospodarovateľovi lesa a 
orgánu ŠSLH, že na lesných 
pozemkoch sám / inou osobou 
zabezpečí hospodárenie. 

 Musí rešpektovať § 51a ods. 7 
a ods. 8 (t.j. preukázanie väčšiny k 

pozemku, resp. porastu a úprava vzťahov 
väčšinový & menšinový vlastník) 

     * t.j. odo dňa nariadenia vykonania PÚ 

         do dňa nadobudnutia vlastníctva  
         k novým pozemkom (§ 14 ods. 1 a § 14 ods. 4  

           zákona č. 330/1991 Zb. v z.n.p.) 

Problematika nájomných vzťahov k lesným pozemkom / XI. 2019 



Zákon o lesoch - podrobnejšia úprava „nájmu“ 

Osobitné obhospodarovanie lesa - § 51d až 51g – toto nie je nájom 

Problematika nájomných vzťahov k lesným pozemkom / XI. 2019 

 

 

 



Zákon o lesoch - podrobnejšia úprava „nájmu“ 

Osobitné obhospodarovanie lesa - § 51d až 51f – toto nie je nájom 

Čo je cieľom inštitútu 

„osobitného 

obhospodarovania lesa? 

Cieľom je úprava 

právnych vzťahov            

k lesným pozemkom,       

ku ktorým vlastníci nie sú 

ochotní / schopní 

zabezpečiť odborné 

hospodárenie v lesoch.  

Problematika nájomných vzťahov k lesným pozemkom / XI. 2019 



Zákon o lesoch - podrobnejšia úprava „nájmu“ 

Osobitné obhospodarovanie lesa - § 51d až 51f – toto nie je nájom 

Kedy sa uplatní? 

a) Ak vlastník na základe 
výzvy ..., 

b) Ak na základe návrhu ...  

c) Ak to ustanovuje osobitný 
predpis* (postup podľa § 51d sa 

vzťahuje aj na toto) 

*ide o § 22a ods. 7 zákona o pôde, 
a to vtedy, ak po relevantnej 
výpovedi z nájmu zo zákona 
nedošlo k uzavretiu „dohody o 
odovzdaní a prevzatí“ a výpovedná 
doba uplynula,  

Problematika nájomných vzťahov k lesným pozemkom / XI. 2019 



Zákon o lesoch - podrobnejšia úprava „nájmu“ 

Osobitné obhospodarovanie lesa - § 51d až 51f – toto nie je nájom 

Problematika nájomných vzťahov k lesným pozemkom / XI. 2019 

Čo tomu 

predchádza 

 Zistenie orgánu ŠSLH, že k lesnému pozemku nie je 

evidovaný obhospodarovateľ lesa, resp. 

obhospodarovateľ lesa nezabezpečil odborné 

hospodárenie v lese (napr. nemá OLH) + zákon o pôde 

 Oznámenie o začiatku konania 

 Spracovanie výzvy (60 dní) a poučenia o dôsledkoch 

orgánom ŠSLH a jej zaslanie dotknutým vlastníkom 

 Orgán ŠSLH zároveň oznámi zaslanie výzvy aj 

obhospodarovateľom lesa v porastoch susediacich        

s dotknutým lesným pozemkom, tí sú oprávnení 

predložiť „ponuku“ na zabezpečenie OOL. (60 dní) 



Zákon o lesoch - podrobnejšia úprava „nájmu“ 

Osobitné obhospodarovanie lesa - § 51d až 51f – toto nie je nájom 

Problematika nájomných vzťahov k lesným pozemkom / XI. 2019 

Čo tomu 

predchádza 

 Za porasty susediace s dotknutým lesným pozemkom sa 

považujú porasty, ktoré je možné s dotknutým 

porastom racionálne obhospodarovať. 

 Ak vlastník v určenej lehote splní podmienky (§ 4a +    

§ 36) – konanie sa zastaví, inak sa pokračuje v konaní 

 Účastníkom konania je  

1) vlastník lesného pozemku alebo obhospodarovateľ lesa 

podľa § 4a ods. 1 písm. c),  

2) susedný obhospodarovateľ lesa, ktorý predložil „ponuku“  

3) a správca, ak nikto ponuku nepredložil. (správca nie je 

vylúčený z podania ponuky, ak je „susediaci“ podľa bodu 2)  



Zákon o lesoch - podrobnejšia úprava „nájmu“ 

Osobitné obhospodarovanie lesa - § 51d až 51f – toto nie je nájom 

Problematika nájomných vzťahov k lesným pozemkom / XI. 2019 

Ponuka obsahuje najmä 

     a) identifikačné údaje obhospodarovateľa lesa podľa § 4a ods. 4 písm. a), 

      b) výmeru lesných pozemkov obhospodarovaných obhospodarovateľom 

lesa susediacich s dotknutým lesným pozemkom, 

      c) dĺžku spoločnej hranice lesných pozemkov obhospodarovaných 

obhospodarovateľom lesa susediacich s dotknutým lesným pozemkom, 

      d) čestné vyhlásenie, že oprávnenie obhospodarovať lesné pozemky 

susediace s dotknutým lesným pozemkom nezaniknú (§ 4a ods. 10 písm. e) 

obhospodarovateľovi lesa počas piatich rokov bezprostredne nasledujúcich po 

predložení ponuky, a  

      e) doklady preukazujúce právne úkony vykonané pred podaním ponuky 

smerujúce k uzavretiu nájomného vzťahu alebo iného zmluvného vzťahu s 

vlastníkom dotknutého lesného pozemku, ktorého predmetom je dotknutý lesný 

pozemok. 



Zákon o lesoch - podrobnejšia úprava „nájmu“ 

Osobitné obhospodarovanie lesa - § 51d až 51f – toto nie je nájom 

Problematika nájomných vzťahov k lesným pozemkom / XI. 2019 

Čo tomu 

predchádza 

 Ponuka obsahuje .... a), b), c), d), e) 

 Ak dajú dvaja ponuku, posudzuje sa dĺžka 

spoločnej hranice,  geomorfologická 

kompatibilita a nadväznosť lesných ciest, 

obhospodarovaná susedná výmera ... 

 Rozhodnutie o OOL je vykonateľné dňom jeho 

doručenia. Proti rozhodnutiu o OOL sa môže 

odvolať len vlastník lesných pozemkov, ktorých 

sa rozhodnutie   o OOL týka a účastník konania, 

ktorý nie je správcom; odvolanie nemá 

odkladný účinok.  



Zákon o lesoch - podrobnejšia úprava „nájmu“ 

Osobitné obhospodarovanie lesa - § 51d až 51f – toto nie je nájom 

 

 

Aké sú dôsledky? 

 

Čo vlastne osobitné 

obhospodarovanie lesa     

v praxi znamená? 

Problematika nájomných vzťahov k lesným pozemkom / XI. 2019 



Zákon o lesoch - podrobnejšia úprava „nájmu“ 

Osobitné obhospodarovanie lesa - § 51d až 51f – toto nie je nájom 

Problematika nájomných vzťahov k lesným pozemkom / XI. 2019 

 

Aké sú 

dôsledky? 

 

 Zápis vykonávania osobitného obhospodarovania lesa do 

katastra, na list vlastníctva poznámkou* k danej parcele. (aby 

bola všeobecná vedomosť, napr. pri príprave prevodov a 

prechodov vlastníctva) 

 Povinnosť „subjektu“ určeného rozhodnutím o OOL, 

zabezpečiť plnenie povinností obhospodarovateľa lesa. 

 Povinnosť „subjektu“ a správcu viesť evidenciu nákladov a 

výnosov; výnosy z hospodárenia vedie správca a „subjekt“ 

na osobitnom účte. (§ 51e ods. 1) 

 Raz za päť rokov povinnosť správcu - zaslanie výzvy na 

úhradu pohľadávky z hospodárenia, s lehotou na úhradu 

 Zápis záložného práva v prospech správcu, ak nedôjde k 

úrade pohľadávky zo strany vlastníka. 



Zákon o lesoch - podrobnejšia úprava „nájmu“ 

Osobitné obhospodarovanie lesa - § 51d až 51f – toto nie je nájom 

Problematika nájomných vzťahov k lesným pozemkom / XI. 2019 

 

Aké sú 

dôsledky? 

 

 Ak OOP zabezpečuje „subjekt“ (ktorý nie je správcom), 

vlastník ani subjekt nemajú práva a povinnosti podľa    

§ 51e ods. 2 až 4 a § 51f ods. 2 

     t.j.  

 „subjekt“ nemá povinnosť vypočítavať pohľadávky,  

 „subjekt“ nemá právo na úhradu straty (nákladov, ak 

prevyšujú výnosy),  

 „subjekt“ nesmie dať pozemky s OOL do podnájmu, 

 vlastník nie je povinný uhrádzať stratu,  

 pri prevode  pozemku (§ 51f ods. 2) „subjekt“ ani 

vlastník „nič neriešia“ 

 



Zákon o lesoch - podrobnejšia úprava „nájmu“ 

Osobitné obhospodarovanie lesa - § 51d až 51f – toto nie je nájom 

Problematika nájomných vzťahov k lesným pozemkom / XI. 2019 

 

Aké sú 

dôsledky? 

 

 Správca môže prenajať „takýto“ pozemok na dobu 
neurčitú, ak je to racionálnejšie (§ 50 ods.9), 
výpovedná doba max. 1 rok, v evidencii podľa § 4a 
má nový obhospodarovateľ lesa poznámku o 
zabezpečovaní OOL. 

 Ak sa prevádza lesný pozemok (§ 51f ods. 2), ktorý je 
predmetom osobitného obhospodarovania lesa, 
prílohou zmluvy o prevode musí byť stanovisko správcu 
o výške pohľadávky podľa § 51e ods. 2. ... 

 Ak správca eviduje na lesnom pozemku, ktorý je 
predmetom osobitného obhospodarovania lesa, 
pohľadávku podľa § 51e ods. 2, zmluva o prevode 
tohto lesného pozemku musí obsahovať súhlas 
nadobúdateľa s prevzatím dlhu. (§ 51f ods. 2),  

 



Zákon o lesoch - podrobnejšia úprava „nájmu“ 

Osobitné obhospodarovanie lesa - § 51d až 51f – toto nie je nájom 

      

Kedy „to“ skončí? 

Úhradou pohľadávky a 
výmazom záložného práva a 
zabezpečením plnenia 
povinností obhospodarovateľa 
lesa  

t.j. keď „to“ vlastník začne 
riešiť sám..., prenajme to..., 
predá... a nový vlastník 
/nájomca zabezpečí odborné 
obhospodarovanie lesa 

 

 
Problematika nájomných vzťahov k lesným pozemkom / XI. 2019 



OOP a vzťah k správnemu poriadku - § 51f 

 

Na konanie podľa      
§ 51d sa 
nevzťahuje správny 
poriadok,            
ak § 51d ods. 5             
a ods. 10 
neustanovuje inak. 
 

Problematika nájomných vzťahov k lesným pozemkom / XI. 2019 



...sa primerane použije... t.j. len uvedené §-fy 

§ 24 až 26 – doručovanie do 
vlastných rúk, verejná vyhláška  
a elektronicky,  

§ 27 – lehoty 

§ 30 – zastavenie konania 

§ 32 – podklad rozhodnutia 

§ 40 – predbežné otázky 

§ 46 a § 47 – rozhodnutie a jeho 
náležitosti 

§ 51a § 52 – oznámenie, 
právoplatnosť a vykonateľnosť 
rozhodnutia 
 

§ 53 až 61 – odvolacie konanie 
(celé) 
 

 
 

 

 
 

Problematika nájomných vzťahov k lesným pozemkom / XI. 2019 



Nájomné ... (dohoda má prednosť) 

Problematika nájomných vzťahov k lesným pozemkom / XI. 2019 

Nájomné ... dohoda má prednosť 
Vyhláška č. 207/2019 Z. z.,  ktorou sa ustanovuje spôsob určenia 

výšky nájomného k lesným pozemkom za  hospodárenie v lesoch 



Nájomné ... princípy uplatnené vo vyhláške 

Problematika nájomných vzťahov k lesným pozemkom / XI. 2019 

Nájomné za lesné pozemky je polovica dosiahnuteľného výnosu 

bežného hospodárenia v lese, t.j. dosiahnuteľný výnos (alebo 

strata) sa delí rovnomerne medzi prenajímateľa a nájomcu. 

Výsledná hodnota predstavuje výšku nájomného – hodnotu 

prenájmu. 

Dosiahnuteľný ročný výnos (anuita) je celkový očakávaný výnos 

hospodárenia v lese za vopred stanovené obdobie, vypočítaný 

na základe nákladov a výnosov bežného hospodárenia v lese 

podľa zákona o lesoch a pri dodržaní postupov správnej praxe, 

prepočítaný na jeden rok so zohľadnením faktora času 

prostredníctvom spoločnej zvolenej úrokovej miery pre lesnícke 

projekty na území Slovenska (2 %). 



Nájomné ... princípy uplatnené vo vyhláške 

Problematika nájomných vzťahov k lesným pozemkom / XI. 2019 

Správna prax predstavuje súvislú postupnosť lesníckych opatrení, 

ktorá zahŕňa: 

 zakladanie lesa,  

 ošetrovanie kultúr a nárastov proti zveri a burine,  

 prečistky v časovom slede a rozsahu navrhnutom pre fázové 

výrobky pestovnej činnosti a s aktualizovanými nákladmi, 

 prebierky vykonávané pravidelne v každom decéniu podľa 

prebierkových percent tak, aby zakmenenie porastu po zásahu 

nekleslo pod kritické hodnoty 

 postupnú obnovnú ťažbu porastu vykonávanú počas obnovnej doby 

rozloženej rovnomerne okolo rubnej doby podľa ťažbových percent, 

vrátane sústreďovania dreva a údržby lesných ciest a skladov.  



Nájomné ... podklad k výpočtu 

Problematika nájomných vzťahov k lesným pozemkom / XI. 2019 

Pre výpočet anuity a následne ročného nájmu pre lesný 
porast sú potrebné tieto vstupné údaje: 

 Lokalizácia porastu (katastrálne územie, okres) 

 Výmera porastu, resp. jeho časti ktorá je predmetom 
nájmu (ha) 

 Vek porastu alebo vek dreviny (ak je uvedený v PSL) 

 Zakmenenie porastu a terénny typ 

 Rubná doba porastu a  stupeň ochrany prírody 

 Drevina, jej zastúpenie a bonita a dĺžka doby nájmu 

 Údaje o vývoji priemerného speňaženia surového dreva v 
LH a o celkových nákladoch LH za príslušný rok. 

 



Nájomné ... podklad k výpočtu 

Problematika nájomných vzťahov k lesným pozemkom / XI. 2019 

Tieto údaje 

slúžia k 

uplatneniu 

hodnôt a 

koeficientov 

uvedených  

v návrhu  

vyhlášky k 

dosadeniu 

do vzorcov 

Pre výpočet dosiahnuteľného ročného výnosu 

(annuity – ANN) sa použila výnosová metóda 

založená na kapitalizácii budúcich 

odčerpateľných zdrojov, t. j. na čistej súčasnej 

hodnote lesníckeho projektu, čo predstavuje 

sumu všetkých čistých finančných tokov v 

rôznom veku porastu, za jednu rubnú dobu, 

diskontovanú úrokovou mierou k začiatku 

rubnej doby. 

Simulátor biodynamiky lesa Sibyla – verzia 

Triquetra (Fabrika et al. 2016) 



Nájomné ... podklad k výpočtu 

Problematika nájomných vzťahov k lesným pozemkom / XI. 2019 

Tieto údaje 

slúžia k 

uplatneniu 

hodnôt a 

koeficientov 

uvedených  

v návrhu  

vyhlášky k 

dosadeniu 

do vzorcov 

 hodnota dosiahnuteľného ročného výnosu daného 
porastu (ANNA,R,P,) 

 koeficienty prepočtu dosiahnuteľného výnosu pre 
ostatné dreviny (KD) 

 koeficienty zakmenenia (KZ) pre prepočet 
dosiahnuteľného výnosu podľa zakmenenia 

 koeficienty polohy (KP) pre prepočet 
dosiahnuteľného výnosu podľa lokality 

 koeficienty obmedzení v dôsledku osobitného 
režimu hospodárenia (KO) 

 koeficientom vývoja priemerných cien a nákladov 
(KC) a koeficient terénneho typu (KT) 



Nájomné ... http://www.forestportal.sk/lesne-

hospodarstvo/ekonomika/najom-lesnych-pozemkov/Pages/Podklady-najom.aspx  

Problematika nájomných vzťahov k lesným pozemkom / XI. 2019 

http://www.forestportal.sk/lesne-hospodarstvo/ekonomika/najom-lesnych-pozemkov/Pages/Podklady-najom.aspx
http://www.forestportal.sk/lesne-hospodarstvo/ekonomika/najom-lesnych-pozemkov/Pages/Podklady-najom.aspx
http://www.forestportal.sk/lesne-hospodarstvo/ekonomika/najom-lesnych-pozemkov/Pages/Podklady-najom.aspx
http://www.forestportal.sk/lesne-hospodarstvo/ekonomika/najom-lesnych-pozemkov/Pages/Podklady-najom.aspx
http://www.forestportal.sk/lesne-hospodarstvo/ekonomika/najom-lesnych-pozemkov/Pages/Podklady-najom.aspx
http://www.forestportal.sk/lesne-hospodarstvo/ekonomika/najom-lesnych-pozemkov/Pages/Podklady-najom.aspx
http://www.forestportal.sk/lesne-hospodarstvo/ekonomika/najom-lesnych-pozemkov/Pages/Podklady-najom.aspx
http://www.forestportal.sk/lesne-hospodarstvo/ekonomika/najom-lesnych-pozemkov/Pages/Podklady-najom.aspx
http://www.forestportal.sk/lesne-hospodarstvo/ekonomika/najom-lesnych-pozemkov/Pages/Podklady-najom.aspx


Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch 

Evidencia lesných pozemkov 

podľa obhospodarovateľov lesa 

a odborných lesných hospodárov 

MPRV SR, Ing. Erik Rozkopál, november 2019 



Prečo nová evidencia ? 

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 

 

Nová definícia pojmu „obhospodarovateľ lesa“. 

§ 2 písmeno p) zákona o lesoch znie: Na účely tohto 

zákona sa rozumie... obhospodarovateľom lesa 

fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ alebo 

právnická osoba, ktorá je zapísaná do evidencie 

lesných pozemkov podľa § 4a ods. 1,“. 

 

 



Prečo? ... lebo musím definovať 

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 

Postup konania pri vedení evidencie LP, t.j. 

- Kto bude zapísaný 

- Na základe čoho 

- Ako bude postupovať orgán ŠSLH 

- S kým bude konať 

- V akých lehotách 

- Čo bude výsledkom konania 

- Kedy bude výsledok právne záväzný 



Preto - § 4 a nasl. 

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 

Obsah 

evidencie 

lesných 

pozemkov 

(1) Orgán štátnej správy lesného hospodárstva (PLO OÚ) 

vedie prostredníctvom informačného systému lesného 

hospodárstva (§ 45) evidenciu lesných pozemkov a 

porastov podľa  

 obhospodarovateľov lesa,  

 odborných lesných hospodárov 

 a právnických osôb zabezpečujúcich činnosť 

hospodára podľa § 47 ods. 2  
 

(2) Údaje uvedené v evidencii lesných pozemkov sa 

považujú za pravdivé, kým nie je preukázaný opak. 
 

(3) Súčasťou evidencie lesných pozemkov je zbierka listín. 



... sa považujú za pravdivé 

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 

A – Zápis obh. 

B – Práva a 

povinnosti 

obhosp. 

C – Ovolanie a 

preskúmanie 

zápisu 

D – zápis zmeny 

OLH 

E – námietka k 

zápisu zmeny 

OLH 

F – zverejňovanie 

výpisov a INFO 

G – správny 

poriadok 

Prechodné ustan. k úprave účinnej od 1. 9. 2019 

§ 68e ods. 1- Evidencia lesných pozemkov (§ 4) 
podľa zákona účinného do 31. augusta 2019 sa 
považuje za evidenciu lesných pozemkov podľa 
tohto zákona. 

§ 68e ods. 2 - Obhospodarovateľ lesa podľa 
zákona účinného do 31. augusta 2019 sa 
považuje za obhospodarovateľa lesa podľa tohto 
zákona; orgán štátnej správy lesného 
hospodárstva zapíše tohto obhospodarovateľa 
lesa do evidencie lesných pozemkov vedenej 
prostredníctvom informačného systému lesného 
hospodárstva do 31. augusta 2019. 

 



... zbierka listín 

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 

A – Zápis obh. 

B – Práva a 

povinnosti 

obhosp. 

C – Ovolanie a 

preskúmanie 

zápisu 

D – zápis zmeny 

OLH 

E – námietka k 

zápisu zmeny 

OLH 

F – zverejňovanie 

výpisov a INFO 

G – správny 

poriadok 

Prechodné ustan. k úprave účinnej od 1. 9. 2019 

§ 68e ods. 4 -  Obhospodarovateľ lesa podľa 
odsekov 2 a 3 je na účely vedenia evidencie 
lesných pozemkov podľa § 4 ods. 3 (zbierka 
listín) povinný zaslať orgánu štátnej správy 
lesného hospodárstva listiny preukazujúce 
práva a povinnosti obhospodarovateľa lesa 
podľa § 4a ods. 4 a 5 a vyznačiť hranice 
obhospodarovania lesa podľa § 36 ods. 2 do 
31. augusta 2021; orgán štátnej správy lesného 
hospodárstva môže obhospodarovateľa vyzvať 
na splnenie týchto povinností.“ 



 § 4a až § 4g 

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 

Kto je 

účastník 

konania? 

 

§ 4a ods. 2 

 

... uvedené sa 

vzťahuje na 

všetky 

konania 

podľa § 4a 

Účastníkom 
konania pri 
zápise do 
evidencie 
lesných 

pozemkov je 

 osoba, 

ktorá sa má zapísať ako 
obhospodarovateľ lesa 

podľa § 4a ods. 1 

a obhospodarovateľ lesa, 
ktorého práva a povinnosti 

zanikajú zápisom osoby, 
ktorá sa má zapísať ako 
obhospodarovateľ lesa 

podľa odseku 1. 



Preto - § 4a až § 4g 

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 

Konanie o zápise do evidencie lesných pozemkov sa začína (§ 4a ods. 3,4,5) 

a) podaním návrhu na zápis 
obhospodarovateľa lesa do 

evidencie lesných pozemkov podľa 
§ 4a ods. 4 

Návrh na zápis 
podáva osoba, 
ktorá má byť 
zapísaná ako 
obhospodar. lesa; 
Návrh obsahuje ... 
 

- Identifikačné údaje 

- Zoznam porastov/ 
ich častí a údaje o OLH 

- Prílohy, dokladujúce 
oprávnenie 
obhospodarovať les 

b) na základe 
oznámenia 
podľa § 4b 

ods. 2 písm. d) 
alebo e) alebo 

ods. 5, 

 c) ak sa orgán štátnej 
správy lesného 

hospodárstva dozvie 
o skutočnostiach podľa § 
4b ods. 2 písm. d) alebo e) 

alebo ods. 5 

Povinnosť obhospodarovateľa 
lesa a vlastníka nahlásiť 

zmeny a ukončenie nájomného 
vzťahu 



... prílohy oprávňujúce obhospodarovať les  

                                             § 4a ods. 5 písm. a) až g) 

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 

a) identifikácia dotknutých lesných pozemkov podľa stavu KN a JPRL, 

b) doklad preukazujúci právny vzťah k lesným pozemkom, s členením podľa 

právneho vzťahu* k lesnému pozemku  

 na základe vlastníctva, 

 správy, 

 nájomnej zmluvy 

 obdobného právneho vzťahu podľa § 51 a § 659 až 684 OZ 

 nájmu vzniknutému na základe osobitných predpisov (§ 22 ods. 2 zákona č. 

229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) 

 alebo právneho vzťahu podľa osobitného predpisu, (zákon č. 97/2013 Z. z. 

o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov) 

 

 



... prílohy oprávňujúce obhospodarovať les  

                                             § 4a ods. 5 písm. a) až g) 

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 

a) identifikácia dotknutých lesných pozemkov podľa stavu KN a JPRL, 

b) doklad preukazujúci právny vzťah k lesným pozemkom, s členením podľa 

právneho vzťahu* k lesnému pozemku  

c) doklad  

    1. preukazujúci, že došlo k dohode o hospodárení so spoločnou vecou podľa § 139  

       ods. 2 OZ, ak je porast v spoluvlastníctve viacerých osôb a obhosp. lesa bude        

       zabezpečované jedným obhospodarovateľom lesa; doklad sa nevyžaduje, ak ide  

       o porast podľa § 51a ods. 8, alebo. 

    2. ktorým je písomná dohoda podľa § 36 ods. 2, ak ide o porast, ktorý je spoločnou  

        vecou, a obhospodar. lesa bude zabezpečované viacerými obhospodar. lesa, a 

d) písomná zmluva s OLH k výkonu činností podľa § 48, ktorá nadobúda účinnosť 

najskôr dňom nadobudnutia práv a povinností obhosp. lesa;  

e) ak je lesný pozemok predmetom OOL, na ktorom povinnosti obhospodar. lesa 

vykonáva správca, stanovisko správcu, že k lesnému pozemku pohľadávka 

podľa § 51e ods. 2 nie je evidovaná, inak predloží súhlas správcu s ukončením 

OOL 



§ 4a ods. 8  „bitka kohútov“ 

Ak orgánu ŠSLH boli 

predložené návrhy na 

zápis viacerých 

obhospodarovateľov 

lesa k tomu istému 

porastu alebo jeho časti, 

alebo počas konania 

zistí, že viac osôb 

uplatňuje právo na 

obhospodarovanie lesa,  

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 



§ 4a ods. 8  „bitka kohútov“ 

Ak orgánu ŠSLH boli 

predložené návrhy na 

zápis viacerých 

obhospodarovateľov 

lesa k tomu istému 

porastu alebo jeho časti, 

alebo počas konania 

zistí, že viac osôb 

uplatňuje právo na 

obhospodarovanie lesa,  

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 

Orgán ŠSLH preruší 

konanie o zápise do 

evidencie lesných 

pozemkov a vyzve 

účastníkov konania na 

odstránenie tohto sporu 

(napr. súd); použije sa    

§ 40 správ. poriadku ... 

(+ obmedzenie z § 4b ods. 3) 



... okrem povinností podľa § 4b ods. 3  

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 

Ak orgán ŠSLH preruší konanie o zápise do evidencie 
lesných pozemkov, obhospodarovateľ lesa doteraz 
zapísaný v evidencii lesných pozemkov je počas 
prerušenia konania  

a) oprávnený vykonávať len naliehavú ťažbu podľa § 22 
ods. 3 písm. a), 

b) povinný zabezpečiť prejazdnosť lesných ciest podľa    
§ 25 ods. 2 druhej vety a  

c) povinný vykonávať činnosti nevyhnutné na 
zabezpečenie ochrany lesa podľa § 28 a zabezpečiť 
vykonanie mimoriadnej ťažby podľa § 31 ods. 3. 



Postup orgánu ŠSLH podľa § 4a  

ŠSLH podľa § 4a ods. 9 písm. a) 

 

rozhodne o zápise 

obhospodarovateľa lesa a 

OLH alebo právnickú osobu 

podľa § 47 ods. 2   k porastu 

alebo jeho časti do 30 dní 

odo dňa začatia konania 

podľa  § 4a ods. 3 písm. a), 

 

 

  

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 



Postup orgánu ŠSLH podľa § 4a  

ŠSLH podľa § 4a ods. 9 písm. a) 

 

rozhodne o zápise 

obhospodarovateľa lesa a 

OLH alebo právnickú osobu 

podľa § 47 ods. 2 k porastu 

alebo jeho časti do 30 dní 

odo dňa začatia konania 

podľa  § 4a ods. 3 písm. a), 
 

 

ŠSLH podľa § 4a ods. 9 písm. b) 

 

zapíše do evidencie lesných 

pozemkov obhospodar. lesa    

k porastu alebo jeho časti 

bezodkladne na základe 

vzniku nájomného vzťahu (po 

PÚ) podľa § 51c alebo OOP 

podľa § 51d a účastníkom 

konania vydá potvrdenie, ktoré 

obsahuje údaje podľa odseku 

10.  

 
Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 



Rozhodnutie o zápise do evidencie LP obsahuje 

(§ 4a ods. 10)  

a) označenie orgánu ŠSLH, ktorý rozhodnutie vydal, 

b) zoznam parciel alebo ich častí podľa registra C KN a registra E KN a zoznam 

JPRL, na ktorých bude obhospodarovateľ lesa zabezpečovať odborné 

hospodárenie v lesoch, 

c) identifikačné údaje obhospodarovateľa lesa podľa odseku 4 písm. a) okrem 

dátumu a miesta narodenia, 

d) deň, ktorým obhospodarovateľovi lesa vznikajú práva a povinnosti 

obhospodarovateľa lesa, 

e) dátum, ktorým obhospodarovateľovi lesa zanikajú práva a povinnosti 

obhospodarovateľa lesa, ak zánik týchto práv a povinností vyplýva z dokladov 

podľa odseku 5 písm. b) alebo c),  

f) identifikačné údaje OLH alebo právnickej osoby podľa § 47 ods. 2, s ktorou má 

obhospodarovateľ lesa uzatvorenú písomnú zmluvu na výkon činnosti podľa § 48, v 

rozsahu podľa odseku 4 písm. a) okrem dátumu a miesta narodenia, 

g) dátum vydania rozhodnutia. 



Rozhodnutie o zápise do evidencie LP 

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 

Ak orgán ŠSLH nevyhovie návrhu na zápis do 
evidencie lesných pozemkov v plnom rozsahu,  

vykoná zápis obhospodarovateľa lesa a OLH 
alebo právnickú osobu podľa § 47 ods. 2         
do evidencie lesných pozemkov k porastu alebo 
jeho časti      

v rozsahu, v ktorom vyhovie návrhu na zápis 
do evidencie lesných pozemkov+ zaslanie 
oznámenia. 



Právoplatnosť rozhodnutia podľa § 4a  

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 

 

§ 4c ods. 3 

Ak je odvolanie podané len proti časti 

rozhodnutia, napadnuté rozhodnutie 

nadobúda v časti, proti ktorej nie je 

podané odvolanie, právoplatnosť 

uplynutím lehoty na podanie odvolania. 



Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 

 

Odvolanie alebo preskúmanie zápisu              

do evidencie lesných pozemkov 



§ 4c - Odvolanie a návrh na preskúmanie mimo 

odvolacieho konania 

 Kto, 

 Kto ďalší, 

 Postup odvolacieho orgánu,  

 Lehoty pre odvolací orgán, 

 Postupy pri doručení 

rozhodnutia o odvolaní, 

 Obsah rozhodnutia o 

odvolaní, 

 Lehoty na zápis do 

evidencie lesných poz., 

 Oprávnenia „súčasného“ 

obhospodarovateľa lesa. 

 
Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 



§ 4c - Odvolanie a návrh na preskúmanie mimo 

odvolacieho konania – „KTO” 

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 

Odvolanie proti rozhodnutiu o zápise do evidencie lesných 

pozemkov podľa § 4a ods. 9 písm. a) alebo návrh na 

preskúmanie rozhodnutia tohto rozhodnutia mimo odvolacieho 

konania môže podať v časti, ktorá sa ho týka,  

 

 a) účastník konania podľa § 4a ods. 2, iná fyzická 

osoba, fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ak 

preukáže, že v čase vydania rozhodnutia mala právny vzťah k 

dotknutým lesným pozemkom podľa § 4a ods. 5 písm. a) až c), 

alebo 

 b) hospodár zapísaný v evidencii lesných pozemkov.  

 



§ 4c - Odvolanie a návrh na preskúmanie mimo 

odvolacieho konania – „KTO ešte” 

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 

  

 
Prechodné ustanovenia zákona o lesoch - § 68e ods. 3 

 

Obhospodarovateľ lesa, ktorý nebol vedený v evidencii lesných 

pozemkov podľa zákona účinného do 31. augusta 2019, je 

oprávnený do 1. apríla 2020 podať návrh na preskúmanie 

postupu pri zápise do evidencie lesných pozemkov.  

Na podanie návrhu na preskúmanie postupu pri zápise do 

evidencie lesných pozemkov a jeho preskúmanie sa  primerane 

použijú ustanovenia § 4c o odvolaní. 



§ 4c - Odvolanie a návrh na preskúmanie mimo 

odvolacieho konania –„postup a lehoty”  

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 

Odvolacím 

orgánom je 

okresný úrad 

v sídle kraja,  

odbor 

opravných 

prostriedkov,  

referát 

lesného 

hospodárstva 

 Preskúma napadnuté rozhodnutie v rozsahu podaného 
odvolania alebo návrhu na presk. rozhodnutia mimo OK, 

 Ak sú na to dôvody, odvolací orgán napadnuté 
rozhodnutie zmení, inak odvolanie alebo návrh na 
preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania 
zamietne a rozhodnutie potvrdí 

 a) do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia 
                 odvolania, 

 b) do 20 pracovných dní odo dňa začatia konania 
                 o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho 
                 konania.  

 Ak odvolací orgán napadnuté rozhodnutie zmení,             
v rozhodnutí uvedie aj údaje podľa § 4a ods. 10 písm. d) 
až f) (deň vzniku a zániku oprávnení, info o OLH, dátum vydania) 

 



§ 4c - Odvolanie a návrh na preskúmanie mimo 

odvolacieho konania –„postup odvolacieho org.”  

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / október 2019 

Odvolacím 

orgánom je 

okresný úrad 

v sídle kraja,  

odbor 

opravných 

prostriedkov,  

referát 

lesného 

hospodárstva 

Rozhodnutie podľa  

a)  § 4c ods. 4 písm. a) (o odvolaní) nadobúda 

právoplatnosť piatym pracovným dňom po jeho vydaní; 

odvolací orgán rozhodnutie zašle v deň jeho vydania orgánu 

ŠSLH, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, ( ! toto je odvolacie 

konanie; rozhodnutie je „všeobecne“ právoplatné doručením ÚK) 

b) § 4c ods. 4 písm. b) (o preskúmaní mimo OK) 

nadriadený orgán ŠSLH zašle bezodkladne po nadobudnutí 

právoplatnosti orgánu ŠSLH, ktorý napadnuté rozhodnutie 

vydal, a účastníkom konania zašle oznámenie podľa § 4a 

ods. 13; na nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia sa 

primerane vzťahuje  § 4c ods. 3. ( ! toto je prvostupňové 

rozhodnutie a má 15 dňovú lehotu na odvolanie) 

24 



§ 4c - Odvolanie a návrh na preskúmanie mimo 

odvolacieho konania –„postup po ...”  

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / október 2019 

Odvolacím 

orgánom je 

okresný úrad 

v sídle kraja,  

odbor 

opravných 

prostriedkov,  

referát 

lesného 

hospodárstva 

 

Orgán ŠSLH,  

ktorý napadnuté rozhodnutie vydal,  

vykoná zápis v evidencii lesných pozemkov 

bezodkladne po doručení rozhodnutia od 

odvolacieho orgánu (t.j. rozhodnutia o odvolaní 

alebo o preskúmaní rozhod. mimo odvolacieho 

konania) 

 

25 



Práva a povinnosti vlastníka, správcu          

a obhospodarovateľa lesa - § 4b 

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 



Práva a povinnosti vlastníka, správcu          

a obhospodarovateľa lesa - § 4b 

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 

 

Osobe, ktoré je zapísaná ako obhospodarovateľ lesa (t.j. 

aj vlastník- § 4a ods. 1) vznikajú práva a povinnosti 

obhospodarovateľa lesa k porastu alebo jeho časti 

najskôr dňom nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia o zápise do evidencie lesných pozemkov,    

ak zo zápisu do evidencie lesných pozemkov alebo z       

§ 51c (vznik nájmu po PÚ) alebo 51d (OOL) nevyplýva 

iný deň.  

 



Práva a povinnosti vlastníka, správcu          

a obhospodarovateľa lesa - § 4b 

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 

 

Hospodár alebo právnická osoba podľa § 47 ods. 2 

môže činnosť podľa § 48 v poraste vykonávať odo 

dňa zápisu do evidencie lesných pozemkov, najskôr 

však odo dňa vzniku práv a povinností 

obhospodarovateľa lesa. 



Práva a povinnosti vlastníka, správcu          

a obhospodarovateľa lesa - § 4b 

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 

Obhospo-

darovateľ 

lesa  

je 

povinný 

... 

 zabezpečiť odborné hospodárenie 

v lesoch (§ 36) prostredníctvom 

hospodára odo dňa vzniku práv a 

povinností obhospodarovateľa lesa 

podľa § 4b ods. 1, 

 



Práva a povinnosti vlastníka, správcu          

a obhospodarovateľa lesa - § 4b 

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 

Obhospo-

darovateľ 

lesa  

je 

povinný 

... 

 zabezpečiť odborné hospodárenie v lesoch      (§ 36) 

prostredníctvom hospodára odo dňa vzniku práv a 

povinností obhospodarovateľa lesa podľa § 4b ods. 1, 

 ak je v poraste evidovaných viac 

obhospodarovateľov lesa, do 30 

dní odo dňa zápisu do evidencie 

vyznačiť v teréne priebeh hranice 

(oranžové štvorce), (väzba na § 36 

ods. 2) 

 

 

 
 



Práva a povinnosti vlastníka, správcu          

a obhospodarovateľa lesa - § 4b 

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 

Obhospo-

darovateľ 

lesa  

je 

povinný 

... 

 zabezpečiť odborné hospodárenie v lesoch      (§ 36) 
prostredníctvom hospodára odo dňa vzniku práv a 
povinností obhospodarovateľa lesa podľa § 4b ods. 1, 

 ak je v poraste evidovaných viac obhospodarovateľov 
lesa, do 30 dní odo dňa zápisu do evidencie vyznačiť v 
teréne priebeh hranice (oranžové štvorce), (väzba na § 36 
ods. 2) 

 ak dochádza k zmene hranice 
obhospodarovanej časti porastu, 
zabezpečiť odstránenie vyznačenia 
doterajšieho priebehu hranice – 
odstránenie žltých štvorcov, 

 



Práva a povinnosti vlastníka, správcu          

a obhospodarovateľa lesa - § 4b 

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 

Obhospo-

darovateľ 

lesa  

je 

povinný 

... 

 zaslať orgánu ŠSLH oznámenie o zmene 

rozsahu oprávnenia hospodáriť na 

lesných pozemkoch, ku ktorým je 

evidovaný ako obhospodarovateľ lesa, 

do 15 dní od tejto zmeny,   
 

 oznámiť bezodkladne orgánu ŠSLH 

ukončenie nájomného vzťahu alebo 

obdobného právneho vzťahu k lesnému 

pozemku. 



Práva a povinnosti vlastníka, správcu          

a obhospodarovateľa lesa - § 4b 

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 

Obhospo-

darovateľ 

lesa  

je 

povinný 

... 

 Rešpektovať obmedzenia obhospodarovateľa 

lesa počas prerušenia konania - § 4b ods. 3  
 

 Ak obhospodarovateľ lesa doteraz zapísaný v 

evidencii lesných pozemkov počas prerušenia 

konania o zápise do evidencie lesných 

pozemkov zomrie alebo zanikne bez právneho 

nástupcu, oprávnenia a povinnosti podľa § 4b 

ods. 3 má vlastník alebo správca; orgán štátnej 

správy lesného hospodárstva túto skutočnosť 

uvedie v evidencii lesných pozemkov. 

 



Práva a povinnosti vlastníka, správcu          

a obhospodarovateľa lesa - § 4b 

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 

Vlastník  

a  

správca  

je 

 povinný 

... 

 Povinnosť vlastníka a správcu 

bezodkladne oznámiť ukončenie 

nájomného vzťahu, 

 

 Ak bol NV na dobu určitú, do 60 dní 

pred jeho skončením, podať návrh 

podľa § 4a ods. 4 a 5 



Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 

2019 

 

Zmeny v evidencii OLH - § 4d 



Zmeny v evidencii OLH - § 4d 

Orgán ŠSLH 

bezodkladne vykoná 

zápis zmeny v evidencii 

lesných pozemkov (OLH) 

a) na základe  

    oznámenia (§ 4b ods. 2 

      písm. c)), alebo 

b) ak sa o tejto zmene 

    dozvie  (§ 4b ods. 2 písm. c) 

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 



Zmeny v evidencii OLH - § 4d 

Orgán ŠSLH 

bezodkladne vykoná 

zápis zmeny v evidencii 

lesných pozemkov (OLH) 

a) na základe  

    oznámenia (§ 4b ods. 2 

      písm. c)), alebo 

b) ak sa o zmene dozvie 

    (§ 4b ods. 2 písm. c) 

Orgán ŠSLH 

bezodkladne vyradí z 

evidencie lesných 

pozemkov hospodára 

alebo právnickú osobu 

podľa § 47 ods. 2,      

ak zistí skutočnosti 

preukazujúce ukončenie 

ich činnosti. 

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 



Zmeny v evidencii OLH - § 4d 

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 

Orgán ŠSLH bezodkladne zašle obhospodarovateľovi 

lesa informáciu o  

     a) zápise zmeny (OLH) v evidencii lesných pozemkov  

         podľa § 4d ods. 1 písm. a) alebo b)  

     b) vyradení hospodára alebo právnickej osoby  

         podľa § 47 ods. 2 z evidencie LP podľa § 4d 

         ods. 2 a vyzve ho na splnenie povinnosti podľa 

         § 47 ods. 10 a zaslanie oznámenia podľa 

         § 4b ods. 2 písm. c). 

 



Námietka proti zápisu zmeny OLH - § 4e 

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 



Námietka proti zápisu zmeny OLH - § 4e 

 

Konanie o zápise zmeny   

OLH v evidencii lesných 

pozemkov  

... sa realizuje mimo 

režim správneho 

poriadku, okrem 

doručovania (§ 4g) 

... platí to aj pre konanie 

o „vyradení“  

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 



Námietka proti zápisu zmeny OLH - § 4e 

 

Konanie o zápise zmeny   

OLH v evidencii lesných 

pozemkov  

... sa realizuje mimo 

režim správneho 

poriadku, okrem 

doručovania (§ 4g) 

... platí to aj pre konanie 

o „vyradení“  

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 

 

 
 

... a platí to aj na 

preskúmavanie námietok 

voči zápisu zmeny OLH   

v evidencii LP 

 



Námietka proti zápisu zmeny OLH - § 4e 

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 

 
 

Námietku možno podať 

do 15 dní odo dňa, keď 

sa osoba oprávnená 

podať námietku 

dozvedela o úkone 

orgánu ŠSLH.  



Námietka proti zápisu zmeny OLH - § 4e 

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 

Proti zápisu zmeny v evidencii lesných pozemkov môže 

podať námietku obhospodarovateľ lesa, hospodár alebo 

právnická osoba podľa § 47 ods. 2, ktorých sa zmena 

týka, ak ide o zmenu na základe oznámenia podľa § 4d 

ods. 1 alebo § 47 ods. 10. 

Proti vyradeniu hospodára alebo právnickej osoby podľa 

§ 47 ods. 2 z evidencie lesných pozemkov podľa § 4d 

ods. 2 môže podať námietku obhospodarovateľ lesa, 

hospodár alebo právnická osoba podľa § 47 ods. 2, 

ktorých sa vyradenie z evidencie lesných pozemkov týka. 



Námietka proti zápisu zmeny OLH - § 4e 

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 

Námietku preskúmava orgán ŠSLH, ktorý napadnutý úkon 

vykonal.  

Ak orgán ŠSLH zistí, že námietka je opodstatnená hoci len 

v časti, 

... bezodkladne opraví zápis zmeny v evidencii LP, alebo 

vyradenie z evidencie LP, inak námietku zamietne.  

Orgán ŠSLH bezodkladne oznamuje výsledok 

preskúmania námietky osobe, ktorá námietku podala; na 

oznámenie sa primerane vzťahuje § 4d ods. 3 (zaslanie 

informácie obhospodarovateľovi lesa) 



Výpis z evidencie LP a jej verejnosť - § 4f 

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 



Výpis z evidencie LP a jej verejnosť - § 4f 

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 

Správca informačného systému LH zverejňuje 
prostredníctvom GIS 

 obhospodarovateľa lesa, 

 právnickú osobu podľa § 47 ods. 2 alebo 

 hospodára  

evidovaných v evidencii LP podľa porastu. 
 

Ak ide o fyzickú osobu, zverejňuje sa 

     a) meno a priezvisko obhospodarovateľa lesa,  

     b) údaje hospodára v rozsahu podľa § 47 ods. 17. 
                                                                            (nový obsah registra OLH) 

 



Výpis z evidencie LP a jej verejnosť - § 4f 

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 

 Orgán ŠSLH na základe žiadosti vydá vlastníkovi, 

správcovi alebo obhospodarovateľovi lesa výpis z 

evidencie LP o skutočnostiach zapísaných v evidencii 

- v rozsahu žiadosti,  

   - najviac však v rozsahu údajov § 4a ods. 10.  
 



Výpis z evidencie LP a jej verejnosť - § 4f 

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 

 Orgán ŠSLH na základe žiadosti vydá vlastníkovi, 

správcovi alebo obhospodarovateľovi lesa výpis z 

evidencie LP o skutočnostiach zapísaných v evidencii 

- v rozsahu žiadosti,  

   - najviac však v rozsahu údajov § 4a ods. 10.  
 

 Ak žiadosť predkladá iná osoba ako vlastník, 

správca alebo obhospodarovateľ lesa, orgán ŠSLH 

vydá výpis najviac v rozsahu údajov zverejnených 

správcom ISLH. 



Výpis z evidencie LP a jej verejnosť - § 4f 

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 

Pri konaní podľa  

§ 4a – zápis do 

evidencie LP 

§ 4c – odvolanie 

§ 4d – zmena OLH 

§ 4e – námietka k OLH 

sa výsledky konaní 

zasielajú „účastníkom 

konania“ povinne... 

 
 

... pri vydaní výpisu z 

evidencie LP (§ 4f) 

  „na žiadosť“ ... 

... toto podlieha úhrade 

správneho poplatku 

nasledovne: 



Výpis z evidencie LP a jej verejnosť - § 4f 

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 

 
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch  - Položka 41a 

Vydanie výpisu z evidencie lesných pozemkov o skutočnostiach 
zapísaných v evidencii lesných pozemkov podľa § 4f ods. 1 a 2 
zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. .../2019 Z. z.         
na základe žiadosti  
 

         1.  obhospodarovateľa lesa alebo odborného lesného hospodára  
             za každých, aj začatých päť strán .........................10 eur 
 

         2. vlastníka pozemku v rozsahu jeho vlastníctva  
             za každých, aj začatých päť strán .........................10 eur 
 

         3. fyzickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej  
             osoby neuvedenej v prvom bode a druhom bode 
             za každých, aj začatých päť strán ..........................20 eur 
 



             ... zatiaľ ďakujem za pozornosť...  

Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a OLH / XI. 2019 

 

 



OCHRANA LESNÝCH 

POZEMKOV, OBNOVA LESA, 

DRUHY ŤAŽBY DREVA, 

CIACHY, VÝNIMKY, PSL, OLH... 

MPRV SR, Ing. Erik Rozkopál, november 2019 



Ochrana lesných pozemkov     (1994) 

Ďalšie zmeny v zákone o lesoch / XI. 2019 

2 



Ochrana lesných pozemkov - § 7 ods. 4 

Zmenou využitia sa rozumie trvalá zmena 

funkčného využitia lesného pozemku jeho zaradením 

do kategórií podľa § 3 ods. 1 písm. a), c) alebo 

písm. e). Na zmenu využitia zaradením do kategórie 

podľa    § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) je 

potrebné záväzné stanovisko orgánu štátnej správy 

lesného hospodárstva. Na vydanie záväzného 

stanoviska sa primerane použijú ustanovenia odseku 

3 a § 7a ods. 2 až 4 a 6. – od 1.7.2019 

Ďalšie zmeny v zákone o lesoch / XI. 2019 

3 



Ochrana lesných pozemkov - § 7 ods. 4 

Na vykonanie zmeny smerom „od“ lesného 

pozemku s lesným porastom „k“ lesnému 

pozemku bez lesného porastu, napr. pre účel  

zriadenia lesnej škôlky alebo odvozného miesta*,           

je potrebné záväzné stanovisko orgánu ŠSLH, 

ktoré sa, vydáva v režime mimo správneho 

konania.  

Bez súhlasu vlastníka dotknutého lesného 

pozemku to však nepôjde. 

Ďalšie zmeny v zákone o lesoch / XI. 2019 

4 



Úpravy v obnove lesa     (2005) 

Ďalšie zmeny v zákone o lesoch / XI. 2019 

5 



Úpravy v obnove lesa - § 20 ods. 3, 7,8,10  

Ďalšie zmeny v zákone o lesoch / XI. 2019 

§ 20 ods. 6 ... Ak lesný porast nebol zabezpečený 

napriek tomu, že obhospodarovateľ lesa vykonal 

primerané opatrenia na jeho zabezpečenie, orgán 

ŠSLH môže túto lehotu predĺžiť najviac o dva roky. 

 

6 



Úpravy v obnove lesa - § 20 ods. 3, 7,8,10  

Ďalšie zmeny v zákone o lesoch / XI. 2019 

Nový ods.(7) Žiadosť o predĺženie lehoty na 

zabezpečenie lesného porastu po obnove lesa podľa 

odseku 6 predkladá obhospodarovateľ lesa orgánu ŠSLH 

najskôr po uplynutí polovice lehoty na zabezpečenie 

lesného porastu ustanovenej diferencovane podľa PSL 

a najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím lehoty na 

zabezpečenie lesného porastu. 

Nový ods. (8) Žiadosť o predĺženie lehoty na 

zabezpečenie lesného porastu podľa odseku 7 obsahuje 

najmä ... 

 

7 



Úpravy v obnove lesa - § 20 ods. 3, 7,8,10  

Ďalšie zmeny v zákone o lesoch / XI. 2019 

(8) Žiadosť o predĺženie lehoty na zabezpečenie lesného 
porastu podľa odseku 7 obsahuje najmä 

 a) identifikačné údaje obhospodarovateľa lesa, 

 b) zoznam JPRL, na ktorých obhospodarovateľ lesa 
požaduje predĺženie lehoty na zabezpečenie lesného porastu, 

 c) zhodnotenie doterajšieho hospodárenia v JPRL podľa 
písmena b) a prehľad vykonaných opatrení na zabezpečenie 
lesného porastu,  

 d) stanovisko OLH, 

 e) doklady potvrdzujúce vykonanie opatrení na 
zabezpečenie lesného porastu potrebné na posúdenie žiadosti. 

 

8 



„DRUHY“ ťažby dreva - § 22 

Ďalšie zmeny v zákone o lesoch / XI. 2019 

Úmyselná 

Mimoriadna 

Náhodná 

 

 

Naliehavá 

Ostatná  

9 



„DRUHY“ ťažby dreva - § 22 

Ďalšie zmeny v zákone o lesoch / XI. 2019 

Úmyselná 

Mimoriadna 

Náhodná 

Naliehavá 

Ostatná  

 

Holina* 

MŤ je pri vyňatí alebo obmedzení využívania  

na základe  

 rozhodnutia orgánu ŠSLH podľa § 7 ods. 1, 

 záväz. stanov. podľa § 7a  a   § 8 ods. 6, 

 pri zmene využitia podľa  § 7 ods. 4,  

 pri lesníckotechnic. melioráciách podľa § 26,  

 pri uplatň. výnimiek podľa § 31 ods. 3 a 6  

 pri opatreniach vykon. podľa § 32 a 33, 

 od 1.7.2019 a od 1.1.2020 

10 



Novinka pri povolení ťažby dreva 

Ďalšie zmeny v zákone o lesoch / XI. 2019 

11 



Novinka pri povolení ťažby dreva 

Ďalšie zmeny v zákone o lesoch / XI. 2019 

 „IP - iný lesný pozemok“ = JPRL podľa § 39 ods. 1 písm. e),             

t.j. ostatné lesné pozemky [§ 3 ods. 1 písm. c) a e)]. 

 § 23 ods. 1 - Ťažba sa môže vykonať len po vyznačení ťažby a na 

základe písomného súhlasu hospodára. Vyznačenie ťažby sa 

nevyžaduje pri výchove lesa v lesných porastoch s vekom do 50 

rokov. Písomný súhlas na ťažbu sa nevyžaduje pri prečistkách bez 

predpísaného objemu ťažby dreva v platných programoch 

starostlivosti o lesy. 

12 



Novinka pri povolení ťažby dreva 

Ďalšie zmeny v zákone o lesoch / XI. 2019 

 „IP - iný lesný pozemok“ = JPRL podľa § 39 ods. 1 písm. e),             
t.j. ostatné lesné pozemky [§ 3 ods. 1 písm. c) a e)]. 

 § 23 ods. 1 - Ťažba sa môže vykonať len po vyznačení ťažby a na 
základe písomného súhlasu hospodára. Vyznačenie ťažby sa 
nevyžaduje pri výchove lesa v lesných porastoch s vekom do 50 
rokov. Písomný súhlas na ťažbu sa nevyžaduje pri prečistkách bez 
predpísaného objemu ťažby dreva v platných programoch 

starostlivosti o lesy. Ťažba na lesnom pozemku podľa       
§ 39 ods. 1 písm. e) sa môže vykonať len na základe 
rozhodnutia podľa § 28 ods. 7 alebo na základe 
písomného súhlasu orgánu ŠSLH; na vydanie súhlasu 
sa nevzťahuje správny poriadok. 

13 



Zakázané činnosti / výnimky      (2019) 

Ďalšie zmeny v zákone o lesoch / XI. 2019 

14 



Zakázané činnosti / výnimky 

Ďalšie zmeny v zákone o lesoch / XI. 2019 

§ 32 ods. 6 Orgán štátnej správy lesného hospodárstva 
môže po písomnom súhlase vlastníka alebo správcu 
povoliť výnimku zo zákazu uvedeného v odseku 1 písm. 
a) až h), j) a n) aj iným právnickým osobám alebo 
fyzickým osobám. Zákaz uvedený v odseku 1 písm. n) sa 
nevťahuje na pasenie hospodárskych zvierat na lesných 
pozemkoch, na ktorých sa takáto činnosť vykonáva v 
rámci programu starostlivosti o chránené územie a 
chránené stromy.27) Výnimku zo zákazu uvedeného v odseku 

1 písm. n) možno udeliť, len ak je vykonávanie tejto činnosti v 
súlade s dokumentmi starostlivosti podľa osobitného 
predpisu.50a)   (od 1.1.2020) 

 

15 

http://www.epi.sk/print/zz/2005-326/znenie-20190101.htm#f3215829
http://www.epi.sk/print/zz/2005-326/znenie-20190101.htm#f3215829
http://www.epi.sk/print/zz/2005-326/znenie-20190101.htm#f3215829


... úprava pri lesných cestách 

Ďalšie zmeny v zákone o lesoch / XI. 2019 

§ 25 ods. 4 -  Do nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia súdu podľa odseku 3 môže orgán 
štátnej správy lesného hospodárstva rozhodnúť 
vo veci využívania lesnej cesty, ak je to 
nevyhnutné na zabezpečenie povinností podľa 
§ 28, naliehavej ťažby podľa § 22 ods. 3 
písm. a) alebo mimoriadnej ťažby podľa § 31 
ods. 3. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu 
nemá odkladný účinok. (od. 1.7.2019) 

 

16 



„Projekt“ starostlivosti o lesný pozemok § 37 

Ďalšie zmeny v zákone o lesoch / XI. 2019 

17 



„Projekt“ starostlivosti o lesný pozemok § 37 

Ďalšie zmeny v zákone o lesoch / XI. 2019 

18 

Ak pozemok, ktorý bol vyhlásený za lesný pozemok 
(rozhodnutím orgánu štátnej správy), je porastený 
lesnými drevinami a plní funkcie lesov, je vlastník 
alebo obhospodarovateľ lesa povinný do 15 dní od 
vyhlásenia pozemku za lesný pozemok zabezpečiť 
hospodára a do jedného roka od jeho vyhlásenia 
predložiť projekt podľa odseku 1 písm. b) na schválenie 
príslušnému orgánu ŠSLH; povinnosť predložiť projekt 
podľa odseku 1 písm. b) neplatí, ak bude zaradený do 
lesného celku, na ktorom PSL stratí platnosť do troch 
rokov od vyhlásenia pozemku za lesný pozemok, alebo 
ak jeho výmera je menšia ako 0,5 ha. 

 



Nové veci pri OLH - § 47, 48 

Ďalšie zmeny v zákone o lesoch / XI. 2019 

19 

 „register hospodárov“ vedie ŠSLH prostredníctvom 

informačného systému lesného hospodárstva  

 Súhlas so zverejnením kontaktných údajov OLH 

 Ministerstvo môže na základe žiadosti odpustiť 

vykonanie skúšky a absolvovanie praxe v lesníckych 

činnostiach absolventom vysokoškolského štúdia 2. 

stupňa v študijnom odbore lesníctvo,  



Nové veci pri OLH - § 47, 48 

Ďalšie zmeny v zákone o lesoch / XI. 2019 

20 

 V § 47 ods. 6 sa dopĺňa nový dôvod na 

rozhodovanie orgánu ŠSLH o zániku platnosti 

osvedčenia OLH, t.j. „ak vykonáva činnosti podľa       

§ 48 ods. 1 až 3 v poraste pred vznikom oprávnení 

hospodára podľa § 4b ods. 1“ 

 Úprava v postupoch obhospodarovateľa lesa pri 

zmene OLH 

 Úprava postupov ministerstva pri administrácií 

žiadosti o vykonanie skúšky OLH, 

 



Nové veci pri OLH - § 47, 48 

Ďalšie zmeny v zákone o lesoch / XI. 2019 

21 

 Hospodára v registri hospodárov zapíše orgán ŠSLH, 

v ktorého územnej pôsobnosti má hospodár trvalý 

pobyt. Ak má hospodár trvalý pobyt mimo územia 

SR, je na zápis hospodára v registri hospodárov 

príslušný Okresný úrad Bratislava. 

 Na konanie podľa § 47 ods. 5 písm. a), b) a d) sa 

nevzťahuje správny poriadok. Orgán ŠSLH vyznačí 

zánik platnosti osvedčenia hospodára v spise a 

hospodára vyčiarkne z registra. V zmysle § 6 

vyhlášky č. 451/2006 Z. z. sa informujú dotknuté 

subjekty. 

 



Nové veci pri PSL 

Ďalšie zmeny v zákone o lesoch / XI. 2019 

22 



Nové veci pri PSL 

Ďalšie zmeny v zákone o lesoch / XI. 2019 

23 

 Verejnosť PSL - správca ISLH zverejňuje v určenom 

rozsahu PSL, ak bolo vyhotovené z verejných zdrojov, 

inak len so súhlasom toho kto PSL zaplatil 

 Zverejnenie ekonomického prieskumu a ocenenia 

majetku   (§ 40 ods. 3 písm. f) a g) len so súhlasom 

obhospodarovateľa, vlastníka alebo správcu 

 Úprava poskytnutia výpisu z PSL 

 Lesný celok  

 Aktualizácia ustanovení o vyhotoviteľovi PSL 



Úprava procesu vyhotovenia PSL 

Ďalšie zmeny v zákone o lesoch / XI. 2019 

24 

Vyjadrením orgánu ochrany prírody k protokolu (správe o 

hospodárení a pokynom na vyhotovenie PSL- § 41 ods. 8)   je 

orgán ŠSLH v rozsahu podľa osobitného predpisu viazaný... 



Úprava procesu vyhotovenia PSL  

Ďalšie zmeny v zákone o lesoch / XI. 2019 

25 

Ak vyhotovený protokol neobsahuje pripomienky a 

požiadavky orgánu ochrany prírody podľa odseku 8, môže 

orgán ochrany prírody podať námietku ministerstvu alebo 

MO SR, ktoré po prerokovaní s MŽP SR do 30 dní od 

doručenia námietky a vyjadrenia príslušného orgánu ŠSLH 

určí, či tieto budú do protokolu podľa prvej vety doplnené; 

do určenia ministerstva alebo MO SR sa protokol podľa prvej 

vety považuje za záväzný. Postup sa primerane použije aj 

vtedy, ak pripomienky a požiadavky orgánu ochrany prírody 

podľa odseku 8 vzťahujúce sa k územiu európskej sústavy 

chránených území boli doručené po lehote podľa odsekov 8 

alebo 16... 



Úprava procesu vyhotovenia PSL 

Ďalšie zmeny v zákone o lesoch / XI. 2019 

26 

Návrh PSL schvaľuje orgán ŠSLH rozhodnutím, ktorého prílohou 

je PSL, po vydaní potvrdenia správcom  ISLH (§ 45) o 

správnosti a súlade väzieb medzi číselnými a grafickými 

údajmi návrhu PSĽ a po záväznom vyjadrení57) dotknutých 

orgánov štátnej správy, ktorým kontrolujú splnenie pripomienok 

a požiadaviek uplatnených pri vyhotovení protokolu;  ak ide o 

územia európskej sústavy chránených území, orgán ŠSLH 

rozhodne aj na základe posúdenia podľa osobitného 

predpisu,* ktorého súčasťou je aj návrh opatrení, ktorými sa 

zabezpečí, že vykonanie PSL nebude mať negatívny vplyv na 

tieto územia... 

*- § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. – posudzovanie vplyvov k NATURE 2000 



Úprava procesu vyhotovenia PSL 

 Ak odvolací orgán 

rozhodnutie o schválení 

PSL zruší a vec vráti na 

nové konanie, v 

rozhodnutí určí, ktorú 

súčasť PSL alebo jej časť 

nemožno vykonávať do 

vydania nového 

rozhodnutia; tým nie je 

dotknutá vykonateľnosť 

ostatných častí PSL... 

 
 

27 

Ďalšie zmeny v zákone o lesoch / XI. 2019 



Úprava procesu vyhotovenia PSL 

 Ak odvolací orgán 

rozhodnutie o schválení 

PSL zruší a vec vráti na 

nové konanie, v 

rozhodnutí určí, ktorú 

súčasť PSL alebo jej časť 

nemožno vykonávať do 

vydania nového 

rozhodnutia; tým nie je 

dotknutá vykonateľnosť 

ostatných častí PSL... 

 
 

28 

Ďalšie zmeny v zákone o lesoch / XI. 2019 

 

 Účastníkom konania o 

schválení PSL je 

vlastník, správca a 

obhospodarovateľ 

lesa v lesnom celku, 

pre ktorý sa PSL 

vyhotovuje. 

 



Nové veci pri PSL - § 43 zmeny PSL 

Ďalšie zmeny v zákone o lesoch / XI. 2019 

29 

§ 43 ods. 2  .Zmenou programu starostlivosti je (a, b, c, d* ...) 

e) zmena z dôvodu zmeny hraníc lesného celku podľa § 41 

ods. 14, alebo 

f) prebudova lesa s výnimkou postupu podľa § 18 ods. 7 

druhej vety a ods. 8, 

g) zmena programu starostlivosti z dôvodu zapracovania 

požiadaviek vyplývajúcich zo zákazov alebo iných podmienok 

vyplývajúcich z dokumentu starostlivosti podľa osobitného 

predpisu alebo akčných plánov prevencie a manažmentu 

introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov alebo 

h) aktualizácia programu starostlivosti. 

 



KATEGÓRIE LESOV, 

PRALESY, HS ... 

POJMY, 

ZMENY V NÁHODNEJ ŤAŽBE, 

OCHRANA LESA 

MPRV SR, Ing. Erik Rozkopál, november 2019 



Kategórie lesov 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 

Hospodárske 

 

Ochranné 

 

Osobitného 

určenia 

§ 14 ods. 2 - Za lesy osobitného určenia 

možno vyhlásiť lesy... 

e) v chránených územiach,21)* v 

územiach medzinárodného významu21a)* 

a na lesných pozemkoch** s výskytom 

chránených druhov, 

*- § 17 a § 27 a § 28 zákona 543/2002 Z. z.  

** - Bez ohľadu na stupeň ochrany (§ 4) 

 

 



Kategórie lesov 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 

Hospodárske 

 

Ochranné 

 

Osobitného 

určenia 

§ 14 ods. 2 - Za lesy osobitného určenia 

možno vyhlásiť lesy... 

i) v  lesnícky významnom území s výskytom 

pralesa23aa) (ďalej len „prales“) 

- § 16a) 

 - iný režim vyhlásenia takýchto lesov OU, 

 - osobitný režim hospodárenia, 

 - na neurčito 

 

 

 

 



Zmena vo vyhlasovaní „ochranných lesov“ 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 

Ochranné lesy vyhlasuje rozhodnutím orgán ŠSLH na návrh 

vyhotovovateľa programu starostlivosti (§ 42) na dobu platnosti PSL (§ 

40). 

(1) Ochranné lesy vyhlasuje orgán ŠSLH rozhodnutím o schválení PSL   

(§ 41 ods. 13) na návrh vyhotovovateľa PSL (§ 42) alebo rozhodnutím 

o zmene PSL (§ 43 ods. 3) na dobu platnosti PSL (§ 40). Zmeniť 

kategóriu ochranného lesa pri vyhotovení programu starostlivosti o lesy 

možno len v odôvodnených prípadoch, ak došlo k  

 a) zmene podmienok, pre ktoré boli ochranné lesy vyhlásené,  

 b) zmene hranice dielca, v ktorom boli zahrnuté aj lesné 

porasty nespĺňajúce dôvody na vyhlásenie ochranného lesa, alebo 

 c) vyhláseniu lesa osobitného určenia 



Zmena vo vyhlasovaní „lesov osobitného určenia“ 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 

 § 16 ods. 3 až 7. Doterajšie postupy (kto predkladá návrh, 

prílohy návrhu, rozhodnutie) platia aj po 1.1.2020 

 Na lesy OU „pralesy“ sa vzťahujú osobitosti - § 16a 

 Do príloh návrhu na vyhlásenie lesov OU sa dopĺňa písm. g) 

g) vyjadrenie obce, na ktorej území sa lesy nachádzajú,    

ak ide o prímestské lesy alebo ďalšie lesy s významnou 

zdravotnou, kultúrnou alebo rekreačnou funkciou. 

 Nové znenie odseku 7 upravujúce podmienku predloženia 

súhlasu vlastníka alebo správcu lesného pozemku s 

vyhlásením lesov OU.  



Zmena vo vyhlasovaní „lesov osobitného určenia“ 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 

§ 16 ods. 7 -  Súhlas a dohoda podľa odseku 6 (t.j. vlastníka / 

správcu lesného poz. s vyhlás. lesov OU) sa nevyžadujú, ak  

a) ide o návrh na vyhlásenie kategórie lesov vojenské lesy,  

b) sa osobitný režim hospodárenia uplatňuje na základe 

právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu ŠS alebo          
(... Napr. zákon o vodách, o ochrane prírody a iné... vlastník / správca sú 

účastníkmi konania ...)  

c) sa osobitný režim hospodárenia uplatňuje na základe 

schváleného programu starostlivosti o chránené územie           

a chránené stromy. (... „program starostlivosti“ schvaľuje vláda SR a je 

prerokovaný s vlastníkmi pozemkov - § 54 ods. 20 zák. č. 543/2002 Z. z.) 



PRALESY (§ 16a) 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 

(1) Na ochranu pralesa orgán štátnej správy lesného hospodárstva na dobu 

neurčitú vyhlasuje lesy osobitného určenia podľa  

 a) § 14 ods. 2 písm. e) nachádzajúce sa chránených územiach s 

piatym stupňom ochrany prírody, alebo  

 b) § 14 ods. 2 písm. i).  

(2) Návrh na vyhlásenie lesov osobitného určenia podľa odseku 1 obsahuje 

najmä náležitosti podľa § 16 ods. 4 písm. a) až d) a záväzné stanovisko 

právnickej osoby podľa § 38 ods. 2, ktoré vydá po prerokovaní s 

navrhovateľom lesov osobitného určenia a po dohode s organizáciou ochrany 

prírody.27a) 

(3) Lesy osobitného určenia podľa § 14 ods. 2 písm. i) vyhlasuje orgán štátnej 

správy lesného hospodárstva na návrh vlastníka alebo správcu.  

 



PRALESY (§ 16a) 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 

(4) Osobitným režimom hospodárenia v pralese je zákaz  

- vykonávania rekonštrukcie lesa (§19), obnovy lesa (§ 20), výchovy lesa (§ 

21), ťažby (§ 22), lesníckotechnických meliorácií (§ 26), zahrádzania bystrín 

v lesoch (§ 27), ochrany lesov (§ 28) a zákaz udeľovať výnimky zo 

zakázaných činností (§ 31);  

- to neplatí ak ide o zabezpečenie povinností podľa § 25 ods. 2 v prípade 

existujúcich lesných ciest a pri zabezpečení bezpečnosti a priechodnosti 

značených turistických trás. 

(5) Osobitný režim hospodárenia v lese osobitného určenia podľa odseku 1 

písm. a) (5. st. ochrany) možno schváliť, len ak to nie je v rozpore s dokumentáciou 

ochrany prírody tohto chráneného územia. 

 



PBHL 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 



 Prebudova lesa - § 18 ods. 7 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 

 

Meniť HS a jeho formu (ďalej len „prebudova lesa“) možno  

 pri vyhotovení programu starostlivosti o lesy,  

 jeho zmene PSL 

 alebo úprave PSL.  

Úpravou PSL možno meniť 

      a) holorubný HS na podrastový HS alebo účelový HS,  

      b) podrastový HS na účelový HS alebo výberkový HS, 

      c) veľkoplošnú formu HS na maloplošnú formu HS alebo 

      d) skupinovú formu HS na stromovú formu HS. 

 



PBHL 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 



PBHL 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 

§ 2 písm. x) - na účely zákona o lesoch  

sa...prírode blízkym hospodárením v lesoch...rozumie 

pestovné a obnovné postupy zamerané na vytváranie     
a pestovanie lesov s diferencovanou vekovou, 

druhovou, genetickou a priestorovou štruktúrou v 
maximálnej možnej miere sa približujúcou prirodzeným 
lesom charakteristickým pre podmienky danej lokality;    

tieto postupy v maximálnej možnej miere využívajú 
prírodné procesy, najmä prirodzenú obnovu drevín, 

regeneračnú schopnosť lesného ekosystému, individuálny 
výškový a hrúbkový rast stromov, schopnosť autoredukcie 

a tvarovú premenlivosť lesných drevín. 



Prírode Blízke Hospodárenie v Lesoch - § 18 ods. 4 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 

 Hospodársky spôsob (HS) výberkový  

 HS podrastový, maloplošnou formou, pri ktorej 

plocha jedného obnovného prvku 

  nesmie presiahnuť 0,2 hektára;  

 v terénoch s priečnym sklonom nad 40 %, v 

nepriechodných terénoch alebo na neúnosných terénoch 

nesmie presiahnuť 1,5 hektára  

 pri šírke obnovného prvku nepresahujúcej priemernú 

výšku obnovovaného lesného porastu. 



Prírode Blízke Hospodárenie v Lesoch - § 18 ods. 8 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 

Meniť HS a jeho formu  na prírode blízke 

hospodárenie v lesoch s cieľom zabezpečenia 

trvalých znakov ekologicky stabilnej štruktúry lesa     

so zameraním na trvalé zabezpečenie funkcií lesov    

pri prebiehajúcej klimatickej zmene možno úpravou 

PSL vykonávať v rozsahu a spôsobom podľa odseku 

4; v osobitných prípadoch možno použiť aj 

maloplošnú formu podrastového hospodárskeho 

spôsobu podľa § 18 ods. 3. 



POJMY 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 

Bežné hospodárenie 

 Obhospodarovateľ lesa 

  Porast 

   Lesná cesta 

    PBHL 

... ak z osobitného predpisu*, všeobecne  záväz. 
predpisu vydaného na jeho vykonanie alebo       
z rozhodnutia vydaného na jeho základe 
nevyplýva ... (*zákon č. 543/2002 Z. z.)  



Náhodná ťažba (od 1.1.2020) 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 

Obhospodarovateľ lesa je povinný v záujme ochrany 
lesa vykonať náhodnú ťažbu alebo použiť iné vhodné 
opatrenia na ochranu lesa tak, aby nedošlo k vývinu, 
šíreniu a premnoženiu škodcov, najneskôr však do šiestich 
mesiacov od vzniku dôvodu na náhodnú ťažbu.  
 

V chránených územiach táto povinnosť vzniká, len ak       
z osobitného predpisu,32) všeobecne záväzného predpisu 
vydaného na jeho vykonanie alebo z rozhodnutia 
vydaného na jeho základe nevyplýva obmedzenie 
alebo zákaz vykonania náhodnej ťažby alebo iného 
vhodného opatrenia na ochranu lesa. 



Náhodná ťažba (od 1.1.2020) 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 

Obhospodarovateľ lesa je povinný  

ohlásiť dôvod vzniku NŤ do 7/30 dní orgánu ŠSLH 

    ak 

a) odhadnutý objem dreva z NŤ počas platnosti PSL 
alebo projektu starostlivosti o lesný pozemok 
presiahne 15 % zásoby porastu uvedenej v opise 
porastu [§ 40 ods. 2 písm. b)] alebo  

 

b) NŤ sa má vykonať na súvislej ploche s výmerou 
viac ako 0,3 hektára. 

 



Náhodná ťažba (od 1.1.2020) 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 

Obhospodarovateľ lesa je povinný orgánu ŠSLH 

ohlásiť do 7 dní vznik každej náhodnej ťažby  

    a) po presiahnutí objemu dreva z náhodnej ťažby 

odhadnutého podľa odseku 7 písm. a) ... > 15% 

    b) ak sa náhodnou ťažbou prekročí výmera podľa 

odseku 7 písm. b) ... > 0,3 ha 

    c) alebo v období od skončenia platnosti PSL alebo 

projektu starostlivosti o lesný pozemok                    

do vykonateľnosti rozhodnutia o schválení PSL. 



Náhodná ťažba (od 1.1.2020) 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 

 

NŤ obhospodarovateľ lesa ohlasuje písomne 
alebo prostredníctvom informačného systému 
lesného hospodárstva (ISLH).  

 

Orgánu a organizácií ochrany prírody a krajiny 
sa informácie o NŤ v chránených územiach 
dostanú prostredníctvom ISLH alebo 
prostredníctvom orgánu ŠSLH.  



Náhodná ťažba (od 1.1.2020) 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 

 NŤ  môžem spracovávať až po 10 dňoch od 

nahlásenia, ak ... (lesné cesty, ŽP), t.j. ak sa 

nikto neozve, môžem pracovať. 

 Ak sa ozve napr. ochrana prírody,                

v chránenom území ... musím ju rešpektovať 

 Skôr? Áno, ak ... ŠSLH vydala súhlas a 

ochrana prírody rozhodnutie / súhlas orgánu 

ŠSŽP/ŠOP 



Zmeny v záväznosti ťažby 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 

    



Povinnosti pri ochrane lesa 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 

(§ 28 ods. 1 písm. b) - Obhospodarovateľ lesa je 

povinný vykonávať preventívne opatrenia, najmä... 

...vykonávať preventívne opatrenia na zabránenie 

nadmerného rozšírenia biotických škodlivých činiteľov, 

zabezpečenie stability a odolnosti lesných porastov 

vrátane opatrení určených projektom na vykonanie 

opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia 

škodcov [§ 48 ods. 2 písm. g)]  v rozsahu a spôsobom 

podľa posudku orgánu štátnej odbornej kontroly 

ochrany lesa [§ 29 ods. 2 písm. g)], 

 



Novela zákona o lesoch / XI. 2019 

Nárok na náhradu má obhospodarovateľ 

lesa, za vykonanie „opatrení“  na území vo 

vodorovnej vzdialenosti do 500 metrov od 

okraja porastov, z ktorých hrozí šírenie a  

premnoženie škodcov, ak z bionómie vývoja 

a spôsobu šírenia škodlivého činiteľa a 

projektu na vykonanie opatrení na 

zabránenie šírenia a premnoženia škodcov 

nevyplýva väčšia vzdialenosť;                        

v projekte osobitne uvedie rozsah opatrení, 

ktoré budú predmetom úhrady.  



Povinnosti pri ochrane lesa 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 

 K opatreniam sa vyjadruje organizácia ochrany 

prírody a krajiny,  



Povinnosti pri ochrane lesa 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 

 K opatreniam sa vyjadruje organizácia ochrany 

prírody a krajiny,  

 V prípade nesúhlasu (spôsob, nad 500 metrov a 

pod.) nové opatrenia určí v posudku orgán štátnej 

odbornej kontr. ochrany lesa [§ 29 ods. 2 písm. g)]. 



Povinnosti pri ochrane lesa 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 

 K opatreniam sa vyjadruje organizácia ochrany prírody 

a krajiny,  

 V prípade nesúhlasu (spôsob, nad 500 metrov a pod.) 

nové opatrenia určí v posudku orgán štátnej odbornej 

kontr. ochrany lesa (po dohode s organizáciou...) 

 Opatrenia zabezpečuje organizácia ak sa dohodla s 

obhospodarovateľom lesa, inak obhospodarovateľ. 

 Nárok na úhradu zvýšených nákladov sa považuje za 

uplatnený predložením projektu a jeho odsúhlasením 

organizáciou ochrany prírody & LOS 



Povinnosti pri ochrane lesa 

Pri pralesoch... 

Opatrenia 

zabezpečuje 

obhospodarovateľ 

lesa, zvýšené náklady 

uhrádza navrhovateľ 

vyhlásenia pralesa 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 



Povinnosti pri ochrane lesa 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 

OPATRENIA 

MIMO  

LESNÝCH 

POZEMKOV 

... 

 

... ak sa opatrením ukladá výrub dreviny, 

na jej výrub sa nevzťahuje osobitný 

predpis (543/2002) okrem výrubu 

dreviny v európskej sústave chránených 

území (NATURA 2000)... 

 



Povinnosti pri ochrane lesa 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 

OPATRENIA 

MIMO  

LESNÝCH 

POZEMKOV 

... 

 

Účastníkom konania (pri ukladaní 

opatrení mimo lesa) je ...  

... vlastník, fyzická osoba alebo právnická 

osoba, ktorá užíva dotknuté pozemky 

alebo na nich skladuje drevo  

... a vlastník, správca a obhospodarovateľ 

lesa, ktorí sú škodlivým činiteľom priamo 

ohrození.  



Zmeny v záväznosti ťažby 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 



Zmeny v záväznosti ťažby 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 

Objem dreva z ťažby v poraste s vekom nad 50 rokov 

možno oproti objemu ťažby odporučenému v PSL alebo 

projekte starostlivosti o lesný pozemok prekročiť najviac o 

15 %. Ak objem vyťaženého dreva vrátane objemu dreva 

zo stromov odumretých a ponechaných v poraste počas 

platnosti PSL alebo projektu starostlivosti o lesný pozemok 

dosiahne objem ťažby odporučený v PSL alebo projekte 

starostlivosti o lesný pozemok zvýšený o 15 %, môže 

obhospodarovateľ lesa ďalej vykonávať len náhodnú 

ťažbu alebo mimoriadnu ťažbu. 



Zmeny v záväznosti ťažby 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 

 

Do objemu vyťaženého dreva podľa § 23 ods. 13 a 14 

(neprekročiteľnosť ťažby v LC)  sa nezapočítava objem 

dreva  

 odumretých a ponechaných stromov, ktoré sú takto 
popísané v PSL alebo projekte starostlivosti o lesný 
pozemok,  

 a objem dreva vyťaženého na lesných pozemkoch 
podľa § 39 ods. 1 písm. e). (nadväznosť na doplnenie 
§ 23 ods. 1) 

  



Zmeny v záväznosti ťažby 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 

... do 31.12.2019 platí, že ... celkový objem dreva       

                                           nemožno prekročiť....  
 

... od 1.1. 2020 bude platiť (§ 23 ods. 13), že ... celkový 

objem dreva predpísaný na ťažbu PSL pre lesný celok        

a kategóriu lesa nemožno ťažbou prekročiť.  

 

Pri vlastníckom celku je výška ťažby podľa kategórii lesa  

alebo v poraste neprekročiteľná ...  

                ... pre každého obhospodarovateľa lesa.    



Zmeny v záväznosti ťažby 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 

 

Zákaz znižovania zakmenenia lesného porastu pod 7/10 
plného zakmenenia ... doplnenie písm. d),  

 

 t.j. ... to neplatí, ak ide o prírode blízke hospodárenie 

       v lesoch alebo prebudovu lesa na prírode blízke 

       hospodárenie v lesoch.  

 

Pôvodné písm. a) až c) sú bezo zmeny (t.j. pri obnove, 
rekonštrukcii a lesoch osobitn. určenia a ochranných lesoch) 
  



Zmeny v záväznosti ťažby 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 

V chránených územiach vyhlásených podľa 
osobitného predpisu32a)* je zakázané 
vykonávať úmyselnú ťažbu na miestach           
a v období, ktoré vyplýva z osobitného 
predpisu,33)** všeobecne záväzného predpisu 
vydaného na jeho vykonanie alebo                       
z rozhodnutia vydaného na ich základe. 

* - t.j. chránené vtáčie územia ... Vládne nariadenia o 
vyhlásení CHVÚ a súvisiacich obmedzeniach [§ 26 ods. 
6 (a ods. 5) zák. č. 543/2002 Z. z. ]; ** - orgán ŠSŽP 



Sústreďovanie a uskladňovanie dreva 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 



Sústreďovanie a uskladňovanie dreva 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 

Obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva je povinný 

... po ukončení ťažby alebo pri uskladnení dreva na lesnom 
pozemku alebo na pozemku v blízkosti lesného pozemku,      
z ktorého hrozí šírenie škodlivých činiteľov na lesné 
pozemky, zabrániť šíreniu škodlivých činiteľov na okolité 
lesné pozemky odstránením zvyškov po ťažbe a 
odvozom takto uskladneného dreva alebo vykonaním 
iného vhodného opatrenia proti šíreniu škodlivého činiteľa 
do desiatich dní od ukončenia ťažby alebo uskladnenia 
dreva, ak z osobitného predpisu,(543/2002) všeobecne 
záväzného predpisu vydaného na jeho vykonanie alebo      
z rozhodnutia vydaného na ich základe nevyplýva inak, 



Mimoriadne udalosti v lesoch - § 28a 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 



Mimoriadne udalosti v lesoch - § 28a 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 

Mimoriadnou udalosťou v lesoch je 

situácia, pri ktorej dochádza k ohrozeniu, 

poškodeniu alebo zničeniu lesných 

porastov a bez vykonania okamžitých 

alebo ďalších opatrení by došlo k 

poškodeniu lesných porastov v rozsahu 

definovanom zákonom... 

         ...rozsah sa vzťahuje k lesnému celku 

 



Mimoriadne udalosti v lesoch - § 28a 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 

Orgán ŠSLH môže obhospodar. lesa uložiť 

vykonanie opatrení 
a) vykonať nevyhnutné ochranné a obranné opatrenia, 

vrátane likvidácie lesného reprodukčného materiálu 

použitého pri obnove lesa alebo lesného porastu, 

b) pozastaviť vykonávanie úmyselnej ťažby až do 

vykonania náhodnej ťažby alebo opatrení na ochranu 

lesa podľa písmena a) alebo 

c) určiť podmienky nakladania s vyťaženou drevnou 

hmotou a stromami ponechanými v lesnom poraste. 

 



Mimoriadne udalosti v lesoch - § 28a 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 

 Orgán ŠSLH môže obhospodar. lesa 

uložiť vykonanie opatrení (a, b, c) 

 Zakázať alebo obmedziť využívanie 

lesov verejnosťou 

 Účastníkom konania „o uložení 

opatrení“ je vlastník, správca                     

a obhospodarovateľ lesa.   



Orgán štátnej odbornej kontroly 

ochrany lesa - zmeny 

 

Od 1.1.2020 

neukladá 

opatrenia,       

ale predkladá 

návrhy na uloženie 

opatrení... 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 



Orgán štátnej odbornej kontroly 

ochrany lesa - zmeny 

 

Od 1.1.2020 

neukladá 

opatrenia, 

ale predkladá 

návrhy na uloženie 

opatrení... 

Posudzuje projekty 

na vykonanie 

opatrení na 

zabránenie šírenia 

a premnoženia 

škodcov                         

(z chránených území 

do 1.1.2020)  

 Novela zákona o lesoch / XI. 2019 



... prestávka ?? ... 

Novela zákona o lesoch / XI. 2019 



... Z DIELNE MŽP SR 
MPRV SR, Ing. Erik Rozkopál, november 2019 



... z dielne MŽP SR & lesné hospodárstvo 

... z dielne MŽP SR / XI. 2019 

 

 zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente 

introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných 

druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

 zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 

krajiny v znení neskorších predpisov, vrátane novely 

zákona schváleného NR SR 11.9.2019, 

parlamentná tlač č. 1523, zatiaľ bez podpisu pani 

prezidentky 



zákon č. 150/2019 Z. z.  

šírenie inváznych nepôvodných druhov  

 

 

invázne nepôvodné 

druhy  

zákon č. 150/2019 Z. z., 

účinný od 1. 8. 2019  
 

... z dielne MŽP SR / XI. 2019 



zákon č. 150/2019 Z. z.  

šírenie inváznych nepôvodných druhov  

 

 

invázne nepôvodné 

druhy  

zákon č. 150/2019 Z. z., 

účinný od 1. 8. 2019  
 

 
 

nepôvodné druhy 

zákon č. 150/2019 Z. z. 

upravil § 7 zákona 

č. 543/2002  Z. z.  

o ochrane prírody a 

krajiny, s účinnosťou  

od 1. augusta 2019 

 

... z dielne MŽP SR / XI. 2019 



zákon č. 150/2019 Z. z.  

invázne nepôvodné druhy  

... z dielne MŽP SR / XI. 2019 

Na rozdiel od „nepôvodných druhov“ tak „invázne druhy“, ktoré 

sú tiež nepôvodnými druhmi, musia byť uvedené v zozname 

inváznych druhov a to či už v národnom zozname alebo zozname 

Európskej únie podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona o inváznych druhoch. 

Každý, kto vykonáva činnosť, ktorou môže dôjsť k úniku alebo 

šíreniu inváznych druhov je povinný prijať opatrenia na 

zamedzenie takéhoto úniku alebo šírenia. Ak ide o lesné 

pozemky, tieto povinnosti vo vzťahu k inváznym rastlinám 

vykonáva obhospodarovateľ lesa pri činnostiach  

zabezpečovaných v rámci bežného hospodárenia v lesoch a pri 

činnostiach vykonávaných v rámci plnenia opatrení určených 

akčných plánom podľa § 6 ods. 1 zákona o inváznych druhoch.  



zákon č. 150/2019 Z. z.  

invázne nepôvodné druhy  

... z dielne MŽP SR / XI. 2019 

To v praxi znamená, že invázne druhy rastlín na lesných pozemkoch 

odstraňujeme len v rozsahu: 

 bežného hospodárenia v lesoch úloh plánovaných v PSL v rozsahu plánu 

hospodárskych opatrení. Je potrebné si uvedomiť, že ak v súčasnej dobe sú 

v PSL zapracované požiadavky a podmienky orgánov ochrany prírody 

podľa doterajšieho zákona o ochrane prírody (platného do 31.7.2019) 

riešiace problematiku inváznych druhov a tieto sú nad rámec bežného 

hospodárenia v lesoch, patrí vlastníkovi za ich vykonanie náhrada. 

 akčných plánov podľa § 6 zákona o inváznych druhoch, ktoré schvaľuje 

vláda Slovenskej republiky, pričom zákon jednoznačne určuje, že opatrenia 

vo vzťahu k inváznym druhom rastlín na lesných pozemkoch sa navrhujú a 

vykonávajú v rozsahu, v akom možno zabezpečiť ich financovanie či už zo 

štátneho rozpočtu, Environmentálneho fondu alebo  prostriedkov EÚ. 



zákon č. 150/2019 Z. z.  

invázne nepôvodné druhy  

... z dielne MŽP SR / XI. 2019 

Invázne bylinné druhy 

Ambrosia artemisiifolia – ambrózia palinolistá 

Asclepias syriaca – glejovka americká 

Fallopia sp. (syn. Reynoutria) – rod pohánkovec (krídlatka) 

Heracleum mantegazzianum – boľševník obrovský 

Impatiens glandulifera – netýkavka žliazkatá 

Solidago canadensis – zlatobyľ kanadská 

Solidago gigantea – zlatobyľ obrovská 

 

Invázne dreviny 

Ailanthus altissima – pajaseň žliazkatý 

Amorpha fruticosa – beztvarec krovitý 

Lycium barbarum – kustovnica cudzia 

Negundo aceroides – javorovec jaseňolistý 



zákon č. 543/2002 Z. z.  

nepôvodné druhy (§ 7) 

... z dielne MŽP SR / XI. 2019 

Aster lanceolatus – astra kopijovitolistá 

Helianthus tuberosus – slnečnica hľuznatá (topinambur) 

Impatiens parviflora – netýkavka malokvetá 

Iva xanthiifolia – iva voškovníkovitá 

Lupinus polyphyllus – lupina mnoholistá 

Padus serotina – čremcha neskorá 

Parthenocissus quinquefolia – pavinič päťlistý 

Rhus typhina – sumach pálkový 

Robinia pseudoacacia – agát biely 

Rudbeckia laciniata – rudbekia strapatá 

Stenactis annua – hviezdnik ročný 



zákon č. 543/2002 Z. z.  

nepôvodné druhy (§ 7) 

... z dielne MŽP SR / XI. 2019 

Súhlas orgánu ochrany prírody sa vyžaduje na 

a) výsadbu a pestovanie nepôvodných druhov 
rastlín alebo pestovanie nepôvodných druhov rastlín 
za hranicami zastavaného územia obce,21a) 

b) výsadbu a pestovanie nepôvodných druhov 
rastlín alebo pestovanie nepôvodných druhov rastlín 
v zastavanom území obce na výmere viac ako         
1 000 m2, 

c) vypustenie nepôvodných druhov živočíchov do 
životného prostredia. 

 



zákon č. 543/2002 Z. z.  

nepôvodné druhy (§ 7) 

... z dielne MŽP SR / XI. 2019 

Súhlas je možné vydať, len ak výsadba a pestovanie 
nepôvodných druhov rastlín, pestovanie nepôvodných 
druhov rastlín alebo vypustenie nepôvodných druhov 
živočíchov do životného prostredia preukázateľne 
nebude mať nepriaznivý vplyv na pôvodné druhy 
rastlín alebo živočíchov, alebo prírodné biotopy.  

Súčasťou súhlasu môže byť aj určenie podmienok 
regulácie výsadby a pestovania nepôvodných druhov 
rastlín alebo pestovania nepôvodných druhov rastlín a 
určenie podmienok regulácie vypustenia nepôvodných 
druhov živočíchov do životného prostredia. 



zákon č. 543/2002 Z. z.  

nepôvodné druhy (§ 7) 

... z dielne MŽP SR / XI. 2019 

 

Ak sa má na lesnom pozemku vykonávať 
výsadba a pestovanie nepôvodných druhov 
rastlín alebo pestovanie nepôvodných druhov 
rastlín, súhlas sa pre nepôvodné druhy rastlín 
uvedených v návrhu programu starostlivosti o 
lesy vydáva ako súčasť záväzného vyjadrenia  
orgánu ochrany prírody k návrhu PSL  
(podľa § 9 ods. 1 písm. m) zák. č. 543/2002 Z. z.) 



zákon č. 543/2002 Z. z.  

nepôvodné druhy (§ 104f) 

... z dielne MŽP SR / XI. 2019 

Na pestovanie nepôvodných druhov lesných 

drevín vysadených alebo rastúcich na lesných 

pozemkoch v súlade s doterajšími predpismi sa 

považuje súhlas podľa tohto zákona za vydaný.  

Tým nie je dotknuté oprávnenie orgánu ochrany 

prírody určiť v záväznom stanovisku vydanom po   

1. auguste 2019 podmienky regulácie pestovania 

pre tieto nepôvodné druhy lesných drevín alebo 

nariadiť ich likvidáciu.        (od 1.8.2019) 



zákon č. 543/2002 Z. z.  

nepôvodné druhy (§ 104g) 

... z dielne MŽP SR / XI. 2019 

(od 1.1.2020)  

Zákaz pestovania nepôvodných druhov rastlín 

podľa § 14 ods. 1 písm. g) sa nevzťahuje na 

pestovanie lesných porastov podľa 

schváleného programu starostlivosti o lesy, 

ktoré boli vysadené alebo pestované na lesných 

pozemkoch do 31. decembra 2019. 

(t.j. v III., IV. a V. stupni ochrany) 



zákon č. 543/2002 Z. z.  

... z dielne MŽP SR / XI. 2019 



zákon č. 543/2002 Z. z.  

... z dielne MŽP SR / XI. 2019 

Všeobecná ochrana rastlín a živočíchov 

§ 4 ods. 1- Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže 

ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo 

ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k 

ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu. 

§ 4 ods. 2 -  Ak činnosť uvedená v odseku 1 vedie k 

ohrozeniu existencie druhov rastlín a živočíchov alebo k ich 

degenerácii, k narušeniu rozmnožovacích schopností alebo k 

zániku ich populácie, štátny orgán ochrany prírody a krajiny 

(ďalej len „orgán ochrany prírody") túto činnosť po 

predchádzajúcom upozornení obmedzí alebo zakáže. 



 ... je zakázané / vyžaduje sa súhlas ... 

... z dielne MŽP SR / XI. 2019 

 Použitie veľkoplošnej formy holorubného spôsobu 

hospodárenia v lesoch – II. st. ochrany, § 13) 

 Výstavba lesných ciest a zvážnic, rekonštrukcia lesných ciest a 

zvážnic, ktorou sa menia ich technické parametre alebo účel 

využitia, a budovanie protipožiarnych rozčleňovacích pásov    

– II. st. ochrany (§ 13) 

 Vysádzať alebo pestovať nepôvodné druhy rastlín alebo 

vypúšťať alebo chovať v zajatí nepôvodné druhy živočíchov 

mimo uzavretých stavieb  - III. st. ochrany, § 14) 

 Používať iné spôsoby hospodárenia v lesoch ako prírode 

blízke hospodárenie - III. st. ochrany, § 14) 

 

 



... je zakázané / vyžaduje sa súhlas ... 

... z dielne MŽP SR / XI. 2019 

 Vnadenie alebo prikrmovanie zveri okrem prikrmovania 
senom, letninou a trávnou alebo ďatelinotrávnou silážou - III. st. 
ochrany, § 14) 

 Vykonávanie terénnych úprav, najmä výkopov a násypov, 
ktorými dochádza k narušeniu pôdneho krytu alebo materskej 
horniny, ak sa nevyžaduje povolenie - III. st. ochrany, § 14) 

 Súhlas sa nevyžaduje na terénne úpravy nevyhnutné pre 
zabezpečenie prírode blízkeho hospodárenia, ktoré sa 
vykonajú na základe písomnej dohody s organizáciou ochrany 
prírody  - III. st. ochrany, § 14) 

 Zriadiť poľovnícke zariadenie alebo rybochovné zariadenie,- 
IV. st. ochrany, § 15) 

 Prikrmovať alebo vnadiť zver - IV. st. ochrany, § 15) 

 

 

 



Náhodná ťažba & zákon č. 543/2002 Z. z. 

... z dielne MŽP SR / XI. 2019 

§ 26 ods. 5 zák. č. 543/2002 Z. z.  

 V chránenom vtáčom území sa zakazuje vykonávať 

činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet 

jeho ochrany. Na vykonanie náhodnej ťažby a 

opatrení na ochranu lesa* v chránenom vtáčom území, 

v ktorom platí iný ako piaty stupeň ochrany,              

sa primerane vzťahujú ustanovenia § 14 ods. 6 a 7 

(zákona č. 543/2002 Z. z.). 

* - § 28 zákona o lesoch 



Náhodná ťažba & zákon č. 543/2002 Z. z. 

... z dielne MŽP SR / XI. 2019 

§ 14 ods. 6 zák. č. 543/2002 Z. z.  

Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, sa môže 
náhodná ťažba pri ktorej hrozí negatívne ovplyvnenie 
predmetu ochrany územia, vykonať len v určenom rozsahu 
a za určených podmienok, ak tak rozhodol orgán ochrany 
prírody. Orgán ochrany prírody rozhodne o obmedzení 
alebo v prípade nevyhnutnosti zákaze vykonania 
náhodnej ťažby alebo určení podmienok jej vykonania v 
poraste, v ktorom sa náhodná ťažba plánuje vykonať 
alebo v ktorom sa jej vykonanie predpokladá, ak si to 
vyžaduje predmet ochrany dotknutého chráneného územia 
alebo jeho ochranného pásma. 



Náhodná ťažba & zákon č. 543/2002 Z. z. 

... z dielne MŽP SR / XI. 2019 

§ 14 ods. 7 zák. č. 543/2002 Z. z.  

Orgán ochrany prírody oznámi začatie konania o obmedzení 
alebo zákaze vykonania náhodnej ťažby alebo určení 
podmienok jej vykonania na základe podnetu organizácie 
ochrany prírody. Ak náhodná ťažba bola ohlásená podľa 
osobitného predpisu, oznámi začatie konania najneskôr do 
10 dní od jej ohlásenia. Orgán ochrany prírody súčasne s 
oznámením o začatí konania vydá predbežné opatrenie, 
ktorým náhodnú ťažbu obmedzí, v prípade nevyhnutnosti 
zakáže alebo určí podmienky jej vykonania; predbežné 
opatrenie stráca účinnosť dňom, keď rozhodnutie vo veci 
nadobudlo právoplatnosť. 



Náhodná ťažba & zákon č. 543/2002 Z. z. 

... z dielne MŽP SR / XI. 2019 

§ 14 ods. 8 zák. č. 543/2002 Z. z.  

Náhodnú ťažbu, ktorou môže vzniknúť holina s výmerou viac 
ako 0,3 ha, možno na území, na ktorom platí tretí stupeň 
ochrany, vykonať len na základe súhlasného stanoviska 
organizácie ochrany prírody alebo v rozsahu a za 
podmienok určených v rozhodnutí podľa odseku 6. 
Organizácia ochrany prírody vydá súhlasné stanovisko k 
náhodnej ťažbe, ak jej vykonanie nie je v rozpore s 
predmetom ochrany dotknutého chráneného územia alebo 
jeho ochranného pásma, najneskôr do 10 dní od oznámenia 
náhodnej ťažby, inak predloží orgánu ochrany prírody 
podnet na začatie konania o obmedzení alebo zákaze 
vykonania náhodnej ťažby alebo určení podmienok jej 
vykonania podľa odseku 7. 



Náhodná ťažba & zákon č. 543/2002 Z. z. 

... z dielne MŽP SR / XI. 2019 

 § 14 ods. 6 a 7 bez ohľadu na stupeň 

ochrany v chránenom vtáčom území 

 § 14 ods. 6 a 7 (bez zákazu a ods. 8- 

výmera) platí aj pre II. stupeň ochrany 

 § 14 ods. 6 až 8 platí v III. aj v IV. stupni 

ochrany  

 § 14 ods. 6 a časť ods. 7 platí aj pri 

úmyselnej ťažbe v územiach NATURA 2000 



Náhodná ťažba & zákon č. 543/2002 Z. z. 

... z dielne MŽP SR / XI. 2019 

§ 104 g ods. 10 - Ustanovenia § 14 ods. 6 a  7 
prvej a tretej vety sa rovnako vzťahujú aj na 
vykonanie úmyselnej ťažby126) v území európskej 
sústavy chránených území s iným ako piatym 
stupňom ochrany, ak súčasťou vyjadrenia podľa § 9 
ods. 1 písm. m) k PSL nebolo odborné stanovisko 
podľa § 28 ods. 4 v znení účinnom od 1. januára 
2015 do 31. decembra 2019, podľa ktorého táto 
činnosť nebude mať samostatne alebo v kombinácii s 
iným plánom alebo projektom na toto územie 
významný vplyv. 



Náhodná ťažba & zákon č. 543/2002 Z. z. 

... z dielne MŽP SR / XI. 2019 

§ 104g ods. 11 - Organizácia ochrany prírody 
najneskôr do 31. decembra 2020 posúdi vplyv 
úmyselnej ťažby podľa schválených PSL podľa 
odseku 10 na územia európskej sústavy chránených 
území a v rámci tejto lehoty predloží orgánu 
ochrany prírody podnet na vydanie rozhodnutia 
podľa § 14 ods. 6 a 7, ak vykonaním takejto ťažby 
hrozí negatívne ovplyvnenie predmetu ochrany 
územia, alebo predloží orgánu ochrany prírody 
podnet na podanie žiadosti na zmenu PSL za 
účelom zapracovania opatrení na vylúčenie 
takéhoto negatívneho vplyvu do PSL. 

 



náhrady 

... z dielne MŽP SR / XI. 2019 



NÁHRADY - § 61 

... z dielne MŽP SR / XI. 2019 

Ak dochádza v dôsledku obmedzení a opatrení 

vyplývajúcich zo zákazov a iných podmienok ochrany 

prírody a krajiny ustanovených týmto zákonom alebo na 

jeho základe k obmedzeniu bežného 

obhospodarovania, patrí vlastníkovi za podmienok 

ustanovených týmto zákonom náhrada. 

Bežným obhospodarovaním sa podľa tohto zákona 

rozumie ... bežné hospodárenie v lesoch  

- § 2 písm. k) zákona o lesoch 

 

 

 



NÁHRADY - § 61e 

... z dielne MŽP SR / XI. 2019 

Osobou oprávnenou na uplatnenie nároku na finančnú náhradu je 

    a) vlastník pozemku; ak je vlastníkom pozemku štát, je touto 

osobou správca pozemku, 

    b) zástupca určený spoluvlastníkmi, ak je pozemok v 

podielovom spoluvlastníctve, alebo 

    c) pozemkové spoločenstvo, ak je pozemok súčasťou 

spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovanej 

nehnuteľnosti. 

Ak vlastník pozemok sám neobhospodaruje, môže nárok na 

finančnú náhradu uplatniť nájomca pozemku, ak mu takéto 

oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy. 



NÁHRADY - § 61e 

... z dielne MŽP SR / XI. 2019 

Nárok na finančnú náhradu začína plynúť dňom nadobudnutia 

    a) účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa 

vyhlasuje chránené územie alebo menia podmienky jeho ochrany,         

z ktorého vyplýva obmedzenie bežného obhospodarovania, 

    b) právoplatnosti rozhodnutia o schválení PSL alebo jeho zmeny, 

v ktorých boli uplatnené obmedzujúce požiadavky orgánu ochrany 

prírody, 

    c) právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochrany prírody o nepovolení 

výnimky na odstránenie následkov škôd v lesoch spôsobených 

škodlivými činiteľmi, alebo 

    d) právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochrany prírody s určenými 

obmedzujúcimi podmienkami vykonávania činnosti alebo jej zákazu 



NÁHRADY - § 61e 

... z dielne MŽP SR / XI. 2019 

(7) Nárok na finančnú náhradu možno uplatniť 
písomnou žiadosťou na okresnom úrade v sídle 
kraja v trojročnej lehote - na lesných pozemkoch, 
začína plynúť dňom vzniku nároku podľa odseku 
6, 

O nároku na vyplatenie finančnej náhrady a 
zániku tohto nároku podľa odseku 6 písm. b) 
až d) rozhoduje okresný úrad v sídle kraja, v 
územnej pôsobnosti ktorého sa dotknutý 
pozemok nachádza.  



...ešte niečo 

... z dielne MŽP SR / XI. 2019 

 § 104 g ods. 4 -  Zákazy podľa § 13 ods. 1 
písm. c)* a § 14 ods. 1 písm. l)** sa 
nevzťahujú na činnosti vykonávané podľa 
PSL, ku ktorým bol protokol podľa osobitného 
predpisu vyhotovený do 31. decembra 2019 

* - použitie veľkoplošnej formy holorubného 
spôsobu hospodárenia v lesoch 

** - používať iné spôsoby hospodárenia          
v lesoch ako prírode blízke hospodárenie.  



...ešte niečo 

... z dielne MŽP SR / XI. 2019 

 § 104g ods. 6 - Správca pozemkov vo vlastníctve 
štátu  má nárok na náhradu za obmedzenie bežného 
obhospodarovania podľa tohto zákona, len ak tento 
nárok vznikne  

     a) právoplatnosťou rozhodnutia o schválení PSL 
alebo jeho zmeny, v ktorých boli uplatnené 
obmedzujúce požiadavky orgánu ochrany prírody po 
1. 1. 2020, 

     b) právoplatnosťou rozhodnutia orgánu ochrany 
prírody s určenými obmedzujúcimi podmienkami 
vykonávania činnosti alebo jej zákazu po 1. 1. 2020. 



Ďakujem za pozornosť  

... z dielne MŽP SR / XI. 2019 


