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Rozhodnutie
Verejná vyhláška

Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva (ďalej len „OU Nitra, OOP“), ako
príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“), v súlade s § 59 písm. h) zákona o lesoch a § 46 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) rozhodol takto:

Výrok
Podľa § 39 ods. 3 zákona o lesoch u r č u j e

lesný celok JELENEC

ako územne ucelenú časť, v rámci ktorej sa pre lesné pozemky vyhotoví program starostlivosti o lesy.

Vonkajšia hranica takto určenej územne ucelenej časti je vymedzená súradnicami lomových bodov, ktorých zoznam
je uložený na OU Nitra, OOP a v informačnom systéme lesného hospodárstva, vedeného podľa § 45 zákona o lesoch.
Prílohou tohto rozhodnutia je porastová mapa, ktorá schematicky podáva informáciu o priebehu vonkajšej hranice
lesného celku JELENEC.

Odôvodnenie
Podľa § 39 ods. 3 zákona o lesoch Lesné celky sú územne ucelené časti, v rámci ktorých sa pre lesné pozemky
vyhotovuje program starostlivosti o lesy. Určuje ich orgán štátnej správy lesného hospodárstva na návrh vlastníka,
správcu alebo obhospodarovateľa lesa alebo z vlastného podnetu. Lesné celky musia byť určené najneskôr 18
mesiacov pred skončením platnosti programu starostlivosti o lesy; odvolanie proti rozhodnutiu o ich určení nemá
odkladný účinok. ...

Predmetnú územne ucelenú časť možno tiež špecifikovať ako územie tvorené hranicou terajšieho Lesného celku
Jelenec, ako aj porastami a lesnými pozemkami bez lesných porastov začlenenými do tohto lesného celku, spolu s
porastami a lesnými pozemkami bez lesných porastov podľa projektov starostlivosti o lesné pozemky, schválenými
počas platnosti programu starostlivosti o lesy (ďalej len „PSL“) pre Lesný celok Jelenec na roky 2013 až 2022 a
nachádzajúcimi sa v obvode uvedeného lesného celku.
Dôvodom pre začatie tohto konania je skutočnosť, že platnosť PSL, schváleného pre Lesný celok Jelenec, končí
31.12.2022.
Podľa aktuálneho PSL pre Lesný celok Jelenec sa dotknuté lesné pozemky vo výmere 5 476 ha nachádzajú v
katastrálnych územiach (alebo v ich častiach):



2 / 4

– Okres Zlaté Moravce: Beladice, Dolné Sľažany, Horné Sľažany, Hosťovce, Choča, Kostoľany pod Tríbečom,
Ladice, Malé Chrášťany, Mankovce, Neverice, Velčice, Veľké Chrášťany a Zlatno
- Okres Nitra: Jelenec

Podľa § 27 ods. 2 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o
ochrane lesa Lesný celok je ucelená časť lesov, ktorého najmenšia výmera je spravidla 1 000 ha
Podľa § 27 ods. 3 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o
ochrane lesa Návrh na určenie lesného celku sa predkladá najneskôr 20 mesiacov pred skončením platnosti programu
starostlivosti o lesy, t.j. v tomto prípade do 30.04.2021.
Podľa § 40 ods. 1 zákona o lesoch Program starostlivosti o lesy je nástrojom štátu na zabezpečenie trvalo
udržateľného hospodárenia v lesoch; nie je nástrojom na usporiadanie vlastníctva k pozemkom ani určenie
obhospodarovateľov lesa.

Z vyššie uvedených ustanovení právnych predpisov vyplýva, že lesné celky, pre ktoré má byť vyhotovený PSL s
platnosťou od 01.01.2023, resp. kde platnosť doterajších PSL končí 31.12.2022, musí tunajší orgán štátnej správy
na úseku lesného hospodárstva učiť najneskôr do 30.06.2021. Pre túto jednotku priestorového rozdelenia lesa bude
prostredníctvom verejného obstarávateľa vybraným vyhotovovateľom vyhotovený PSL tak, aby v týchto lesoch bolo
zabezpečené trvalo udržateľné hospodárenie od 01.01.2023.
OU Nitra, OOP konštatuje, že ku dňu začatia tohto konania (03.05.2021) mu nebol doručený žiadny návrh vlastníka,
správcu alebo obhospodarovateľa lesa v obvode terajšieho Lesného celku Jelenec na určenie nového lesného celku.
Predmetné konanie preto bolo začaté z podnetu konajúceho správneho orgánu.

Podľa § 67 ods. 8 zákona o lesoch Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie v prvom stupni podľa tohto zákona
je príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, v ktorého územnom obvode leží najväčšia časť lesných
pozemkov, ktorých sa konanie týka. V tomto prípade všetky dotknuté lesné pozemky sa nachádza v Nitrianskom
kraji.

OU Nitra, OOP listom č. OU-NR-OOP4-2021/019501-001 zo dňa 03.05.2021 v zmysle § 18 ods. 3 správneho
poriadku formou verejnej vyhlášky upovedomil účastníkov konania o začatí konania o určení lesného celku
JELENEC. V uvedenej písomnosti OU Nitra, OOP dal účastníkom konania možnosť v súlade s § 23 ods. 1 správneho
poriadku oboznámiť sa so súvisiacim spisovým materiálom a v zmysle § 33 ods. 1 správneho poriadku vyjadriť sa
k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Podkladmi pre vydanie tohto rozhodnutia sú aktuálne údaje z informačného systému lesného hospodárstva a
návrh Národného lesníckeho centra Zvolen na určenie tohto nového lesného celku (platná porastová mapa,
zoznam súradníc lomových bodov priebehu vonkajšej hranice, prekryt lesníckej digitálnej mapy s vrstvou katastra
nehnuteľností a prekryt digitálnej mapy s vrstvou evidencie lesných pozemkov).

OU Nitra, OOP v súvislosti s určením lesného celku JELENEC upozorňuje, že v zmysle § 17 ods. 4 vyhlášky
Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa návrhy na
vyhlásenie lesov osobitného určenia v obvode tohto lesného celku je potrebné predložiť OU Nitra, OOP do
31.12.2021.

Na základe vyššie uvedených skutočností OU Nitra, OOP rozhodol o určení lesného celku JELENEC tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa § 39 ods. 12 zákona o lesoch Účastníkom konania podľa odseku 3 je vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa.
V zmysle § 67 ods. 2 zákona o lesoch Ak je v rámci postupov alebo konaní podľa tohto zákona viac ako 20 dotknutých
fyzických osôb alebo právnických osôb, účastníkov konania alebo zúčastnených osôb, oznámenia, rozhodnutia a
iné písomnosti sa im doručujú verejnou vyhláškou.
Vzhľadom k tomu, že v tomto konaní je viac ako 20 dotknutých fyzických osôb alebo právnických osôb, účastníkov
konania alebo zúčastnených osôb, doručenie tohto upovedomenia sa v súlade s § 26 správneho poriadku vykoná tak,
že sa po dobu 15 dní vyvesí na úradnej tabuli Okresného úradu Nitra. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
OU Nitra, OOP súčasne zverejní túto písomnosť aj iným spôsobom v mieste obvyklým, a to zverejnením na svojom
webovom sídle http://www.minv.sk/?uradna-tabula-odboru, ako aj na úradnej tabuli v obciach podľa dotknutých
katastrálnych území, čím sa doručí i účastníkom konania, ktorí nie sú OU Nitra, OOP známi. Z týchto dôvodov
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OU Nitra, OOP žiada dotknuté obecné úrady o zverejnenie predmetného oznámenia po dobu 15 dní spôsobom v
mieste obvyklým a následne o zaslanie potvrdenia o jeho zverejnení. Priloženú návratku po uplynutí vývesnej lehoty
s vyznačením dátumu vyvesenia a zvesenia, pečiatkou a podpisom je potrebné vrátiť na OU Nitra, OOP.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania v zmysle § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie na
OU Nitra, OOP do 15 dní od jeho doručenia. V zmysle § 39 ods. 3 zákona o lesoch odvolanie proti rozhodnutiu o
určení lesného celku nemá odkladný účinok.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku.

Prílohy: ako v texte
Doručuje sa verejnou vyhláškou:
1. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky, Parková 7, 951 93 Topoľčianky
2. Urbársko lesné spoločnosti Velčice, pozemkové spoločenstvo, 951 71 Velčice 73; Ladislav Eliáš, 951 71 Velčice
315
3. Jozef Kuča, 951 90 Zlatno 47
4. SALS, spol. s r.o., Námestie Andreja Hlinku 10, 953 01 Zlaté Moravce
5. Lesná spoločnosť Zlatno, pozemkové spoločenstvo, 951 91 Zlatno 121; Vladislav Rybnikár, 951 91 Zlatno 121
6. AGRO Hosťovce, s.r.o., 951 91 Hosťovce 1
7. HASS, s.r.o., Bernolákova 53, 953 01 Zlaté Moravce
8. Miloš Zaťko, 951 71 Velčice 223
9. Pasienková spoločnosť Lukov p.s., 951 91 Zlatno 99; Ing. Jaroslav Zhorela, 951 91 Mankovce 49,
10. Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Zlatno - bývalí urbárski gazdovia obce Zlatno, 951 91 Zlatno
120; Anton Kováč, 951 91 Zlatno 120
11. Združenie samostatných užívateľov lesov p. s. Mankovce, 951 91 Mankovce 55; Karol Siklenka, 951 91
Mankovce 55
12. Horská a pasienková spoločnosť „Kamenné“ Kostoľany pod Tríbečom, pozemkové spoločenstvo, 951 77
Kostoľany pod Tríbečom 43; Peter Kotra, 951 77 Kost. pod Tríbečom 43¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
13. Pozemkové spoločenstvo Urbariát Ladice, 951 77 Ladice 307; Michal Buday, 951 77 Ladice 307
14. Ing. Slavomír Eliáš, Nám. Andreja Hlinku 438/38, 953 01 Zlaté Moravce
15. Dušan Beňo, 951 71 Velčice 304
16. Mgr. Erika Čenščáková, 951 71 Velčice 305
17. Karol Martinka, Mankovce 124, 951 91 Hosťovce
18. Ľudmila Jankulárová, 1.mája 76, 953 01 Zlaté Moravce
19. Mária Fidesová, Mankovce 52, 951 91 Hosťovce
20. Ľudovít Magát, Mankovce 50, 951 91 Hosťovce
21. Miroslav Magát, 951 52 Slepčany 53
22. Jozef Magát, Mankovce 109, 951 91 Hosťovce
23. Jaroslava Fábryová, 951 92 Žikava 219
24. František Magát, Mankovce 133, 951 91 Hosťovce
25. Obec Ladice, Hlavná 219, 951 77 Ladice
26. neznámi účastníci konania resp. účastníci konania, ktorých pobyt nie je konajúcemu orgánu známy

Na vedomie – doručené elektronicky
1. Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
2. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti) – doručuje sa elektronicky, bez príloh (prostredníctvom informačného
systému lesného hospodárstva - Dátového portálu NLC)
1. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Sekcia lesného hospodárstva a
spracovania dreva, Odbor štátnej správy lesného hospodárstva, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
2. Národné lesnícke centrum Zvolen, Ústav lesných zdrojov a informatiky, Sokolská 2, 960 52 Zvolen
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Ing. Peter Straňák
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10223

Doručuje sa
Obec Sľažany, Sľažany 90, 951 71  Sľažany, Slovenská republika
Obec Hosťovce, Hosťovce 49, 951 91  Hosťovce, Slovenská republika
Obec Kostoľany pod Tribečom, Kostoľany pod Tríbečom 70, 951 77  Kostoľany pod Tribečom, Slovenská
republika
Obec Ladice, Ladice 219, 951 77  Ladice, Slovenská republika
Obec Beladice, Gaštanová 1, 951 75  Beladice, Slovenská republika
Obec Choča, Choča 55, 951 76  Choča, Slovenská republika
Obec Neverice, Hlavná 119, 951 72  Neverice, Slovenská republika
Obec Mankovce, Mankovce 101, 951 91  Mankovce, Slovenská republika
Obec Velčice, Velčice 73, 951 71  Velčice, Slovenská republika
Obec Zlatno, Zlatno 62/62, 985 03  Zlatno, Slovenská republika
Obec Jelenec, Hlavná 126, 951 73  Jelenec, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD NITRA, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Štefánikova trieda 69, 949 01  Nitra, Slovenská
republika
OKRESNÝ ÚRAD NITRA, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja,
Štefánikova trieda 69, 949 01  Nitra, Slovenská republika


