
OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA
odbor opravných prostriedkov

referát pôdohospodárstva
Staromestská 6, 814 40 Bratislava

Číslo: OU-BA-OOP4-2014/048344 Bratislava 10.07.2014

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva,

Staromestská 6, 814 40 Bratislava ako miestne príslušný orgán štátnej správy lesného
hospodárstva podľa § 9 ods. 3 zákona Č. 18012013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov apodľa § 56 ods. 1
písm. b) zákona Č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov na konanie vo veci
určenia lesného celku podľa § 59 písm. h) zákona Č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení
neskorších predpisov, podľa § 46 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov vydáva toto rozhodnutie:

Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva,
Staromestská 6,81440 Bratislava podľa § 39 ods. 3 zákona Č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení
neskorších predpisov určuje územne ucelenú časť lesov za

lesný celok OSTATNÉ SUBJEKTY BRATISLAVA

ako jednotku priestorového rozdelenia lesa, pre ktorú sa vypracuje program starostlivosti
o lesy na obdobie rokov 2016 - 2025.

Do lesného celku OSTATNÉ SUBJEKTY BRATISLAVA sú začlenené lesné pozemky
o celkovej výmere 1 358,15 ha, tvoriace časť lesného hospodárskeho celku Rača, lesného
hospodárskeho celku Železná Studienka a lesného hospodárskeho celku Rusovce. V tabuľke
Č. 1 tohto rozhodnutia je celková výmera lesných pozemkov určeného lesného celku
OSTATNÉ SUBJEKTY BRATISLAVA v hektároch rozdelená podľa jednotlivých
katastrálnych území a lesných hospodárskych celkov.

Tabuľka č l
časť katastrálne územie výmera v halesného hospodárskeho celku

Vinohrady 13,99

Rača Rača 1,62
Vajnory 161,88
Svätý Jur 10,56

SPOLU 188,05
Devín 8,80

Dúbravka 3,77

Železná Studienka Záhorská Bystrica 636,32
Marianka 14,23

Karlová Ves 3,74
Lamač 140,72

SPOLU 807,58
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časť katastrálne územie Výmera v halesného hospodárskeho celku
Čunovo 60,98
Petržalka 2,06
Rusovce 1,36

Bernolákovo 69,66
Farná 3,35

Rusovce Ivanka pri Dunaji 89,24
Studené 0,10

Most na Ostrove 1,29
Nové Košariská 3,13

Nivy 9,55
Ružinov 120,48

Podunajské Biskupice 1,32
SPOLU 362,52

CELKOM 1358,15

Na základe zisťovania údajov o lesných pozemkoch v katastri nehnuteľností
vyhotovovateľom programu starostlivosti o lesy, uvedená výmera určeného lesného celku
OSTATNÉ SUBJEKTY BRATISLAVA bude spresnená a uvedená v rozhodnutí o schválení
programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2016-2025.

Lesné pozemky v určenom lesnom celku OSTATNÉ SUBJEKTY BRATISLAVA sa
nachádzajú v čase vydania tohto rozhodnutia v jednotkách priestorového rozdelenia lesa -
dielcoch, ktoré sú súčasťou platných programov starostlivosti o lesy vyhotovených pre lesný
užívateľský celok Ostatné subjekty, lesný užívateľský celok Lesy SR Bratislava, lesný
užívateľský celok Podunajské Biskupice a lesný užívateľský celok Mestské lesy Bratislava
pre obdobie rokov 2006 - 2015. Tieto jednotky priestorového rozdelenia lesa sú uvedené
v tabuľke č. 2 tohto rozhodnutia.

Tabuľka Č. 2
časť

lesného hospodárskeho dielce
celku

580C, 581B, 583C, 5830, 653B, 655A, 655C, 6550, 657C, 660B, 662B
662C, 666B, 669B,677A, 677B, 678, 706B, 707B, 709B, 709C, 7090,

Rača 710B, 711C, 7110, 711E, 713B, 714C, 7140, 714E, 716A, 716B, 716C,
7160, 716E, 716F, 716G, 716H, 7161, 716J, 717-725, 726A, 726B, 727,
728, 729, 730,
880E, 898C, 8980, 919B, 921B, 923, 924B, 927B, 934A, 934D, 993C,
9980,1077-1083, 1092-1093, 1105A, 1105B, 1109-1112, 1114B, 1116,
1120-1133A, 1133B, 1134, 1135, 1138-1145, 1146A, 1146B, 1147-1152,

Železná Studienka 1154,1156, 1158-1159B, 1168, 1169A-1183, 1191, 1192A, 1192B,
1193-1195A, 1195B, 1196, 1197A, 1197B, 1198, 1199A, 1199B,
1200-1206B, 1207, 1208, 1216B, 1218B, 1220B, 1290B, 1316B, 1316C,
13160, 1316E, 1316F, 132IB, 1321C, 1330A, 1330B, 1332B, 1332C,
1349B, 1350, 1354B, 1354C, 1379D,
56B, 60, 61, 63- 66, 70-74, 75B, 76A, 76B, 77, 78-87, 97-110, 113-115,

Rusovce 128A, 128B, 128C, 133-145A, 157,302A,311-318,319B,325A-328B,
450A-452,463, 474,475, 673,
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Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva,
.zromestská 6, 814 40 Bratislava z dôvodu uplatnenia vlastníckych práv k lesným

pozemkom a z dôvodu zachovania kontinuity hospodárenia na lesných pozemkoch podľa
programov starostlivosti o lesy platných v čase vydania tohto rozhodnutia pre lesný
užívateľský celok Ostatné subjekty, lesný užívateľský celok Lesy SR Bratislava, lesný
užívateľský celok Podunajské Biskupice a lesný užívateľský celok Mestské lesy Bratislava,
zlúčil časť lesných pozemkov z uvedených lesných užívateľských celkov do určeného lesného
celku OSTATNÉ SUBJEKTY BRATISLAVA.

Odôvodnenie

Konanie vo veci podľa tohto rozhodnutia súvisí s plynutím platnosti programu
starostlivosti o lesy (ďalej len "PSL") pre lesný užívateľský celok (ďalej len "LUC") Ostatné
subjekty, LUC Lesy SR Bratislava, LUC Podunajské Biskupice a LUC Mestské lesy
Bratislava, ktorých platnosť končí 31.12.2015 a s potrebou vyhotovenia nového PSL pre lesné
pozemky (ďalej len "LP") nachádzajúce sa v uvedených LUC a vobvode lesného
hospodárskeho celku (ďalej len "LHC") Rača, Železná Studienka a Rusovce pre obdobie
od 01.01.2016 do 31.12.2025 a ktoré sú obhospodarované súkromnými fyzickými
a právnickými osobami.

PSL pre LUC Ostatné subjekty bol schválený rozhodnutím Krajského lesného úradu
v Bratislave číslo 383/2006 z 20.12.2006, na obdobie rokov 2006- 2015, pre LUC Lesy SR
Bratislava rozhodnutím Krajského lesného úradu v Bratislave číslo 236/2006 z 12.07.2006,
na obdobie rokov 2006-2015, pre LUC Podunajské Biskupice rozhodnutím Krajského lesného
úradu v Bratislave číslo 213/2006 zo 14.06.2006, na obdobie rokov 2006-2015 a pre LUC
Mestské lesy Bratislava rozhodnutím Krajského lesného úradu v Bratislave číslo 371/2006
zo 06.12.2006 na obdobie rokov 2006-2015.

Podľa § 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
(ďalej len "zákon o lesoch"), lesný celok (ďalej len "LC") tvorí územne ucelený súbor LP,
pre ktoré sa vyhotovuje PSL. Podľa § 27 ods. 2 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesa a ochrane lesa (ďalej len
"vyhláška"), najmenšia výmera LC je spravidla 1 000 hektárov. Pre zaradenie LP do LC je
rozhodujúce obhospodarovanie týchto LP na základe uplatnenia vlastníckych práv,
správcovstva k LP vo vlastníctve štátu a prenájmu LP. Orgán štátnej správy lesného
hospodárstva (ďalej len "OŠS LH") môže prihliadať pri zaradení LP do LC aj na racionálne
hospodárenie a zachovanie kontinuity na platný PSL.

Podľa § 39 ods. 3 zákona o lesoch, LC určuje OŠS LH na návrh vlastníka alebo
správcu alebo z vlastného podnetu. Vlastník alebo správca LP požiada príslušný OŠS LH
o určenie LC najneskôr 20 mesiacov pred skončením platnosti PSL, t.j. najneskôr 30.04.
predposledného roku platnosti PSL. V prípade, že jednotliví vlastníci, resp. správcovia
nepredložia návrh na určenie LC, príslušný OŠS LH určí LC z vlastného podnetu. LC musí
byť určený najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti PSL, t. j. do 30.06.
predposledného roka platnosti PSL.

Podľa § 59 písm. h) zákona o lesoch, LC podľa § 39 ods. 3 zákona o lesoch určuje
vecne príslušný OŠS LH, ktorým je okresný úrad v sídle kraja, t.j. Okresný úrad Bratislava,
odbor opravných prostriedkov, Staromestská 6, 81440 Bratislava (ďalej len OÚ BA OOP4").
Podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
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.rorých zákonov v znení neskorších predpisov, miestne príslušným OŠS LH vo veci
.čenia LC je OÚ BA OOP4.

Podľa § 39 ods. 4 zákona o lesoch, vlastnícky celok tvoria lesy vo vlastníctve jedného
vlastníka alebo lesy viacerých vlastníkov, ak v nich hospodári ten istý obhospodarovateľ lesa.
Vytvára sa ako jednotka priestorového rozdelenia lesa (ďalej len "JPRL") na vyhotovenie
výpisu z PSL. Ak je vlastnícky celok totožný s LC, výpis z PSL sa nevyhotovuje.

Určenie LC sa nedotýka vlastníckych práv alebo práv vlastníka k LP. Právom
vlastníka LP je pozemok vlastniť a nakladať s ním v rozsahu, ktorý stanovuje zákon o lesoch.
Spôsob užívania - obhospodarovania LP určuje zákon o lesoch, ktorý je záväzný pre osoby,
ktoré na ňom hospodária (samotný vlastník alebo nájomca, spoločným názvom
obhospodarovateľ). Z tohto dôvodu sa doručuje rozhodnutie o určení LC
obhospodarovateľovi LP. Určenie LC je úkon, ktorým OŠS LH vytvorí súbor LP
pre následne vyhotovenie PSL.

Podľa § 14 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len "správny poriadok"), účastníkom konania je ten, o koho právach, právom
chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené
záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. Účastníkom konania je
aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch
alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak.

Podľa § 4 ods. 1 zákona o lesoch, OŠS LH na účely zistenia aktuálneho stavu
o účastníkoch konaní podľa zákona o lesoch vedie evidenciu LP podľa obhospodarovateľov
lesov a odborných lesných hospodárov. Podľa § 4 ods. 3 zákona o lesoch, obhospodarovateľ
lesa je povinný OŠS LH predložiť doklady, preukazujúce oprávnenie hospodáriť v lese,
s identifikáciou dotknutých LP podľa stavu katastra nehnuteľností (ďalej len "KN") a JPRL
do 15 dní od vzniku oprávnenia.

Podľa § 67 ods. 2 zákona o lesoch, ak je v rámci postupov alebo konaní podľa zákona
o lesoch viac ako 50 dotknutých fyzických osôb alebo právnických osôb, účastníkov konania
alebo zúčastnených osôb, oznámenia, rozhodnutia a iné písomnosti sa im doručujú verejnou
vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku.

LP môže vlastniť fyzická alebo právnická osoba. Hospodáriť v lese môže samotný
vlastník - fyzická alebo právnická osoba alebo obhospodarovateľ lesa, ktorý hospodári v lese
vlastníka na základe zmluvy o nájme. Ak sa rozhodne vlastník hospodáriť na LP sám,
vyplývajú pre neho povinnosti dodržiavať zákon o lesoch a PSL a predkladať hlásenia
o hospodárení v lese podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky Č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii. Obhospodarovateľ
LP je povinný podľa § 36 zákona o lesoch zabezpečiť hospodárenie podľa PSL alebo výpisu
z neho prostredníctvom odborného lesného hospodára. Ide o odborné hospodárenie v lese.

Na LP sa odborné hospodárenie zabezpečuje po ich zaradení do LC a vypracovaní
PSL. LC teda určuje OŠS LH s cieľom zabezpečiť odborné hospodárenie v lesoch
prostredníctvom PSL. Určenie LC je službou OŠS LH pre obhospodarovateľa lesa. Práva
vlastníka touto službou nie sú dotknuté.
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LC tvoria LP, ktorými sa podľa § 3 ods. 1 zákona o lesoch rozumejú pozemky
lesnými porastmi, dočasne bez lesných porastov pri ich obnove alebo po vykonaní náhodnej

ťažby, na ktorých sú zriadené lesné škôlky alebo semenné sady, o ktorých bolo rozhodnuté
o ich dočasnom vyňatí z plnenia funkcií lesov alebo o obmedzení využívania funkcií lesov
na nich, bez lesných porastov, ktoré slúžia lesnému hospodárstvu a sú pre jeho činnosť
nevyhnutné, najmä pozemky, na ktorých sú lesné cesty a zvážnice, lesné sklady
a rozdeľovacie prieseky, ktorých využívanie súvisí s využívaním funkcií lesa, najmä
rekreačné miesta, políčka pre zver, ohryzové plochy pre zver, rašeliniská, sutiny, skaly
a prameniská, nad hornou hranicou stromovej vegetácie vo vysokohorských oblastiach
s výnimkou zastavaných pozemkov a ich príjazdových komunikácií, pozemky vyhlásené
za LP podľa § 3 ods. 2 a 3 zákona o lesoch alebo zákona Slovenskej národnej rady
č.330/199l Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení
neskorších predpisov a pozemky, na ktorých boli lesné porasty odstránené protiprávnym
konaním.

Ako je vyssie uvedené v tomto rozhodnutí, na účely zistenia aktuálneho stavu
účastníkov konaní podľa zákona o lesoch vedie príslušný OŠS LH evidenciu LP podľa
obhospodarovateľov lesov a odborných lesných hospodárov. Podľa § 60 ods. 2 písm. a)
zákona o lesoch, vecne príslušným orgánom na vedenie tejto evidencie je v prípade LP
nachádzajúcich sa v určenom LC OSTATNÉ SUBJEKTY BRATISLAVA Okresný úrad
Bratislava, odbor pozemkový a lesný, Trenčianska 55,821 09 Bratislava (ďalej len "OÚ BA")
a Okresný úrad Senec, odbor pozemkový a lesný, Hurbanova 21, 903 01 Senec (ďalej len
"OÚ SE").

Určenie LC je súčasťou súboru prác, ktoré sa nazývajú hospodárska úprava lesov.

Podľa § 38 ods. 1 zákona o lesoch, hospodárska úprava lesov je činnosť zameraná
najmä na zisťovanie stavu a vývoja lesov, sledovanie, hodnotenie, určovanie cieľov
a plánovanie hospodárenia v lesoch tak, aby sa pri zosúladení záujmov vlastníkov,
obhospodarovateľov lesov a verejného záujmu smerovalo k naplneniu cieľov trvalo
udržateľného hospodárenia v lesoch. Výsledkom hospodárskej úpravy lesov je vyhotovenie
PSL. Na účely hospodárskej úpravy lesov sa LP členia na JPRL, ktorými sú lesné oblasti
a podoblasti, LC, vlastnícke celky, dielce, ostatné LP [§ 3 ods. 1 písm. c) a e) zákona
o lesoch].

Podľa § 39 ods. 6 zákona o lesoch, dielec je základnou jednotkou na zisťovanie stavu
lesa, plánovanie, evidenciu a kontrolu hospodárenia vytvorenou najmä na základe vlastníctva
k LP s minimálnou výmerou O, 5 hektára. Dielec je spoločnou vecou, ak sa nachádza na LP
alebo jeho časti v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov alebo spoluvlastníkov. Podľa § 39
ods. 7 zákona o lesoch, hranica dielca sa v teréne vyznačuje farebným označením podľa
kategórie lesa a jej označenie zabezpečuje obhospodarovateľ lesa. Ak pri vyhotovovaní PSL
dôjde k zmene hranice dielca alebo kategórie lesa, označenie hranice dielca zabezpečí
vyhotovovateľ PSL.

Podľa § 40 ods. 1 zákona o lesoch, PSL je nástrojom štátu, vlastníka, správcu
a obhospodarovateľa lesa na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch. Súčasťami PSL je
všeobecná časť, opis dielcov, plán hospodárskych opatrení, plochová tabuľka (ďalej len
"PT"), prehľadové tabuľky, obrysová a porastová mapa.
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Podľa § 41 ods. 4 zákona o lesoch, vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa
.iJneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti PSL oznámi túto skutočnosť príslušnému

OŠS LH, ako aj skutočnosť, že obstará vyhotovenie PSL u osôb podl'a § 42 ods. 1 zákona
o lesoch.

Podľa § 41 ods. 5 zákona o lesoch, ak vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa
neoznámi skutočnosti podľa § 41 ods. 4 zákona o lesoch, výber vyhotovovatel'a PSL
zabezpečí verejný obstarávateľ.

Podľa § 41 ods. 2 zákona o lesoch, výber vyhotovovateľa PSL zabezpečuje verejný
obstarávatel', ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len
"ministerstvo"), alebo na základe jeho poverenia príslušný OŠS LH alebo právnická osoba
podľa § 38 ods. 2 zákona o lesoch. S úspešným uchádzačom uzatvorí zmluvu o vyhotovení
PSL najneskôr do 31. decembra roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa skončí platnosť
PSL. Tieto skutočnosti oznámi vlastníkovi alebo správcovi a obhospodarovateľovi lesa.

Podľa § 41 ods. la zákona o lesoch, konanie o vyhotovení PSL sa začína dňom
vyhotovenia protokolu podľa § 41 ods. 9 zákona o lesoch.

Podľa § 41 ods. 13 zákona o lesoch, návrh PSL schvaľuje OŠS LH po záväznom
vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy, ktorým kontrolujú splnenie pripomienok
a požiadaviek uplatnených podľa § 41 ods. 8 zákona o lesoch, rozhodnutím, ktorého prílohou
je PSL. Ak predložený návrh obsahuje nedostatky, ktoré zabraňujú jeho schváleniu, vráti ho
vyhotovovateľovi PSL a určí požiadavky alebo podmienky, po splnení ktorých možno PSL
predložiť na jeho schválenie. O schválení PSL rozhodne najneskôr do jedného roka
od začatia konania o vyhotovení PSL. Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch túto
lehotu predlžiť. Účastníkom konania a zúčastneným osobám sa doručuje len oznámenie
o schválení PSL. Odvolanie proti rozhodnutiu o schválení PSL nemá odkladný účinok.
Účastník konania sa môže odvolať len v tej časti, ktorá sa ho týka.

PSL je záväzný pre obhospodarovateľa lesa ako aj OŠS LH do posledného dňa jeho
platnosti. OŠS LH ako aj obhospodarovatel' LP môže do posledného dňa platnosti PSL
využívať všetky jeho súčasti vrátane PT, ktorá obsahuje prehl'ad o LP v LC, ktorý obsahuje
údaje o ich členení, výmere, parcelných číslach, katastrálnych územiach, vlastníckych
vzťahoch a obhospodarovatel'och. PT je súčasťou vyhotovenia PSL a nadväzuje na digitálnou
technológiou zistené a vyrovnané výmery JPRL (dielce). Realizuje sa prienikom digitálnych
vrstiev podrobného rozdelenia lesa a KN. Výsledkom je databáza obsahujúca identifikáciu
JPRL a ostatných pozemkov, identifikáciu parciel a ich vlastníkov a odpovedajúce výmery.
Do PT vstupujú aktuálne informácie z KN (parcela, výmera, druh pozemku, katastrálne
územie a iné), lesníckeho mapovania, podrobné zisťovania stavu lesa. PT vychádza
zo základného členenia LP podl'a druhu vlastníctva, podľa obhospodarovatel'ov, atď.
Z uvedeného vyplýva, že OŠS LH môže pri určovaní LC vychádzať aj z údajov, ktoré sú
uvedené v platnom PSL v čase vydania rozhodnutia o určení LC, pričom môže tento stav
porovnať s aktuálnym stavom evidencie LP podľa § 4 ods. 1 zákona o lesoch. Hranice
určeného nového LC môžu byť identické s hranicami dovtedy platného LC, resp. LUC (pre
ktorý bol vyhotovený PSL). Ako už bolo uvedené, LC je zložený zo súboru LP, ktoré sa
nachádzajú v základnej JPRL - v dielci. LP sú bližšie konkretizované parcelnými číslami.
OŠS LH preto môže určiť nový LC s odvolaním sa na dielce nachádzajúce sa dovtedy
v platnom PSL s tým, že aktuálny vlastnícky stav parciel a ich výmery bližšie spresní
vyhotovovateľ PSL a stanoví aj presnú výmeru JPRL.
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OÚ BA OOP4 ako miestne a vecne príslušný OŠS LH na základe § 39 ods. 3 zákona
o lesoch začal konať vo veci určenia LC OSTATNÉ SUBJEKTY BRATISLAVA podľa § 18
ods. 1 správneho poriadku z vlastného podnetu, pretože návrh vlastníka alebo správcu LP
vobvode LUC Ostatné subjekty, LUC Lesy SR Bratislava, LUC Podunajské Biskupice
a LUC Mestské lesy Bratislava OÚ BA OOP4 nebol doručený v termíne určenom podľa § 27
ods. 3 vyhlášky, t. j. 20 mesiacov pred skončením platnosti PSL.

OÚ BA OOP4 upovedomil listom číslo OU-BA-OOP4-2014/048344 z 05.06.2014
a listom číslo OU-BA-OOP4-2014/048436 z 05.06.2014 dotknuté fyzické a právnické osoby,
známych účastníkov konania a zúčastnené osoby, že začína konanie v uvedenej veci podľa 18
ods. 1 správneho poriadku z vlastného podnetu a požiadal príslušné miestne, obecné
a mestské úrady, aby toto upovedomenie zverejnili podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku
formou verejnej vyhlášky. OÚ BA OOP4 oznámil dotknutým fyzickým a právnickým
osobám, známym účastníkom konania a zúčastneným osobám, že podľa § 23 ods. 1
správneho poriadku sa môžu oboznámiť so súvisiacim spisovým materiálom a podľa § 33
ods. 1 a 2 správneho poriadku môžu navrhnúť dôkazy a jeho doplnenia a pred vydaním
rozhodnutia sa vyjadriť kjeho podkladu. Upovedomenie o začatí konania vo veci určenia LC
bolo doručené na vedomie aj odborným lesným hospodárom, ktorí organizujú a usmerňujú
hospodárenie v lesoch obhospodarovateľov v rámci platných LUC Ostatné subjekty, LUC
Lesy SR Bratislava, LUC Podunajské Biskupice a LUC Mestské lesy Bratislava v čase
vydania tohto rozhodnutia. Podľa § 48 ods. 2 písm. a) zákona o lesoch, odborný lesný
hospodár je povinný pripravovať podklady a spolupracovať pri vyhotovovaní a schvaľovaní
PSL a kontrole plnenia PSL. V lehote 15 dní sa na OÚ BA OOP4 nedostavil nikto
z dotknutých fyzických a právnických osôb, známych účastníkov konania a zúčastnených
osôb, ktorým bolo upovedomenie o začatí konania vo veci doručené, a teda nikto nepredložil
doplnenia k pripravovanému rozhodnutiu o určení LC OSTATNÉ SUBJEKTY
BRATISLAVA.

OÚ BA OOP4 požiadal ministerstvo listom číslo OU-BA-OOP4-2014/054190
z 26.06.2014 o predlženie lehoty pre vydanie rozhodnutia o určení LC OSTATNÉ
SUBJEKTY BRATISLAVA do 31.07.2014. Dôvodom na predlženie lehoty pre vydanie
rozhodnutia bola skutočnosť, že v lehote 60 dní sa nepodarilo OÚ BA OOP4 získať všetky
potrebné podklady k vydaniu rozhodnutia. Listom číslo 3525/2014-720 z 27.06.2014
ministerstvo predlžilo lehotu pre vydanie rozhodnutia o určení LC OSTATNÉ SUBJEKTY
BRATISLAVA tak, ako OÚ BA OOP4 uviedol vo svojej žiadosti.

Konkretizácia parciel KN LC OSTATNÉ SUBJEKTY BRATISLAVA a ich výmery sú
vymedzené v PT-l PSL pre LUC Ostatné subjekty, LUC Lesy SR Bratislava, LUC
Podunajské Biskupice a LUC Mestské lesy Bratislava platných v čase vydania tohto
rozhodnutia. Tieto parcely a ich výmery boli porovnané s údajmi na webovej aplikácii
Lesníckeho geografického informačného systému, ktorý spravuje Národné lesnícke centrum -
Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen a s údajmi z evidencie lesných pozemkov, ktorú
vedie podľa § 4 a § 60 ods. 2 písm. a) zákona o lesoch OÚ BA a OÚ SE. Zohľadnené boli
aj dohody o odovzdaní nehnuteľností a ukončení nájomného vzťahu v zmysle § 22 zákona
č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
v znení neskorších predpisov, ktoré boli uzatvorené medzi LESY Slovenskej republiky, štátny
podnik Banská Bystrica, Nám. SNP 8, 975 66 Banská "Bystrica ajednotlivými súkromnými
vlastníkmi LP v priebehu rokov 2006 - 2015.
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Na základe skutočností uvedených v odôvodnení tohto rozhodnutia OÚ BA OOP4
.zhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môže účastník konania podať odvolanie do 15 dní od jeho
doručenia na Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, Staromestská 6, 814 40
Bratislava. Odvolanie proti rozhodnutiu nemá podľa § 39 ods. 3 zákona o lesoch odkladný
účinok. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

/
I g. arch. Iveta Raková

edúca dboru opravných prostriedkov
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· učuje sa so žiadosťou o zverejnenie formou verejnej vyhlášky:

1. Mestská časť Bratislava P. Biskupice, MÚ, Trojičné námestie ll, 825 61 Bratislava
2. Mestská časť Bratislava Ružinov, MÚ, Mierová 21, 827 05 Bratislava
3. Mestská časť Bratislava Vrakuňa, MÚ, Šíravská 7,821 07 Bratislava
4. Mestská časť Bratislava Petržalka, MÚ, Kutlíkova 17,852 12 Bratislava
5. Mestská časť Bratislava Čunovo, MÚ, Hraničiarska 144, 851 10 Bratislava
6. Mestská časť Bratislava Rusovce, MÚ, vývojová ulica č. 8, 851 10 Bratislava
7. Mestská časť Bratislava Jarovce, MÚ, Palmová 1,851 10 Bratislava
8. Mestská časť Bratislava Devín, MÚ, Kremeľská 39, 841 10 Bratislava
9. Mestská časť Bratislava Nové Mesto, MÚ, Junácka l, 832 91 Bratislava
10. Mestská časť Bratislava Rača, MÚ, Kubačova 21, 831 06 Bratislava
ll. Mestská časť Bratislava Vajnory, MÚ, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava
12. Mestská časť Bratislava Dúbravka, MÚ, Žatevná 2, 844 02 Bratislava
l3. Mestská časť Bratislava Z. Bystrica, MÚ, Námestie Rodiny 1, 843 57 Z. Bystrica
14. Mestská časť Bratislava Karlova Ves, MÚ, Námestie sv. Františka 8,84262 Bratislava
15. Mestská časť Bratislava Lamač, MÚ, Malokarpatské námestie 9,841 03 Bratislava
16. Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves, MÚ, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava
17. Mestský úrad Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur
18. Obec Marianka, OÚ, Školská 32,90033 Marianka
19. Obec Ivanka pri Dunaji, OÚ, Ivanka pri Dunaji 12, 90028 Ivanka pri Dunaji
20. Obec Bernolákovo, OÚ, Hlavná 111,90027 Bernolákovo
21. Obec Farná, OÚ, 462, 935 66 Farná
22. Obec Dunajská Lužná, OÚ, Jánošíkovská 7, 900 42 Dunajská Lužná
23. Obec Kalinkovo, OÚ, Kalinkovo 211,90043 Kalinkovo
24. Obec Most pri Bratislave, OÚ, Bratislavská 96,90046 Most pri Bratislave
25. Obec Rovinka, OÚ, 900 41 Rovinka
26. Obec Zálesie, OÚ, Trojičné námestie 1,90028 Zálesie
27. Obec Chorvátsky Grob, OÚ, Námestie Josipa Andriča 17,90025 Chorvátsky Grob

Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti) :

l. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, sekcia lesného hospodárstva
a spracovania dreva, odbor štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva, Dobrovičova 12, 812
66 Bratislava
2. Národné lesnícke centrum, Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen, Sokolská 2, 960 52 Zvolen
3. Okresný úrad Bratislava, odbor pozemkový a lesný, Trnavská 55, 821 09 Bratislava
4. Okresný úrad Senec, odbor pozemkový a lesný, Hurbanova 21, 903 Ol Senec
5. Matej Čičo, Hrúšťová 933, Svätý Jur 90021 - OLH
6. Ing. Vladimír Rakyta, Boldog 131, 925 26 Boldog - OLH
7. Ing. Jozef Turza, Demänovská 22,831 06 Bratislava - OLH
8. Ing. Miloš Bílik, Trstín 296, 919 05 Trstín - OLH
9. Marián Turanský, Prídavková 39,841 06 Bratislava - OLH
10. Milan Iždinský, Dlhá 6,90028 Ivanka pri Dunaji - OLH
11. Ľubomír Krivosudský, Veterná 4, 93 l Ol Šamorín - OLH
12. Rudolf Ivičič, Astrova 209, 831 06 Bratislava - OLH
l3. Ing. Martin Retzer, Jabloňová 16,960 Ol Zvolen - OLH
14. Ing. Miroslav Vrábel, Nová Bystrica 855, 023 05 Nová Bystrica - OLH
15. Ing. Martin Knurovský, Pekná cesta 19, 83 l 52 Bratislava - OLH
16. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica, OZ Smolenice, Trnavská 12,91904
Smolenice
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