
OKRESNÝ ÚRAD CADCA
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR 

Oddelenie lesného hospodárstva 
Palárikova 95, 022 01 Čadca

Č íslo spisu
OU-CA-PL02-2023/000293-015

Rozhodnutie
o osobitnom obhospodarovaní lesa 

Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ Čadca, PLO“) ako príslušný orgán štátnej správy 
lesného hospodárstva podľa § 56 ods. 1 písm. c) a § 60 ods. 1 písm. r) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch”) a § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok”) podľa § 5 1 d ods. 4 písm. a) 
zákona o lesoch vo veci osobitného obhospodarovania lesa rozhodol takto:

Výrok
Podľa $ 5 ld ods. 6 písm. b) zákona o lesoch 

u r č u j e

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod SEVER, IČO: 36038351, so sídlom Námestie M. R. 
Štefánika 1,011 45 Žilina (ďalej len „Lesy SR”)

za obhospodarovateľa lesa s povinnosťou zabezpečenia odborného hospodárenia v lesoch na lesných pozemkoch 
v katastrálnom území Krásno nad Kysucou, na Lesnom celku Krásno-západ uvedených v prílohe č. 1, ktorá je ne
oddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia a obsahuje zoznam porastov, zoznam lesných pozemkov parciel registra 
„C”, zoznam parciel alebo ich časti registra „E“ dotknutých lesných pozemkov, ako aj zoznam vlastníkov dotknu
tých lesných pozemkov, nakoľko vlastníci na základe výzvy podľa § 51 d ods. 2 zákona o lesoch pod č. OU-CA- 
PL02-2022/007374-006 zo dňa 20. 10. 2022 nezaslali orgánu štátnej správy lesného hospodárstva v lehote do 60 
dní odo dňa jej doručenia oznámenie o zabezpečení odborného hospodárenia v lesoch a nepodali návrh na zápis 
do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 3 písm. a) zákona o lesoch a obhospodarovateľ lesa v porastoch 
susediacich s dotknutými lesnými pozemkami nepredložil ponuku podľa § 51 d ods. 3 zákona o lesoch.

Odôvodnenie
OÚ Čadca, PLO ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 56 ods. 1 písm. c) a § 60 ods. 
2 písm. a) zákona o lesoch a § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vedie evidenciu lesných pozemkov podľa § 4 ods. I 
zákona o lesoch.

OÚ Čadca, PLO bola dňa 1 1.05. 2022 doručená žiadosť Lesov SR vo veci zrušenia nesprávneho zápisu obhospo- 
darovateľa lesa na JPRL 2358 1 a 2358 2, lesný celok Krásno-západ. Dôvod zrušenia bol, že lesné pozemky boli

Čadca



odovzdané v zmysle § 22 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospo
dárskemu majetku dohodou o odovzdaní nehnuteľností a zrušení nájomného vzťahu zo zákona Dohodou č. 26/2010. 
OÚ Čadca, PLO odbor vyzval listom č. OU-CA-PL02-2022/007374-002 zo dňa 15. 07. 2022 podľa § 4a ods. 7 
zákona o lesoch vlastníkov lesných pozemkov a správcu za neznámych vlastníkov parciel E-KN 4389, 4535, 4540, 
4550, 4551, 4552, 4553, 4554, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4560, 4561, 4562, 4563, 4564, 4565, 4566, 4567, 
4568, 4569, 4570, 4571, 4572, 4573, 4574, 4575, 4576, 4577, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582, 4583, 4584, 4585, 
4586, 4587, 4588, 4589, 4590, 5176, 9335 a parcelami CKN 4535, 4536, 4538, 4562/1, 4562/2, 4591/5, 4592/1, 
k. ú. Krásno nad Kysucou, tvoriace prienik s JPRL 2358 1 a 2358 2, lesný celok Krásno-západ, aby do 15 dní od 
doručenia tejto výzvy podali návrh na zápis do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 3 písm. a) zákona o 
lesoch.

Vlastníci dotknutých lesných pozemkov do dňa 07. 09. 2022 nezaslali orgánu štátnej správy lesného hospodárstva 
oznámenie o zabezpečení odborného hospodárenia v lesoch a nepodali návrh na zápis do evidencie lesných pozem
kov podľa § 4a ods. 3 písm. a) zákona o lesoch.

OÚ Čadca, PLO následne zapísal podľa § 4a ods. 1 písm. c) bodu 1 zákona o lesoch vlastníka s najväčším podielom. 
Otília Blažeková, bytom Krásno nad Kysucou 1434, 023 02 Krásno nad Kysucou následne v určenej lehote 15 dní 
od doručenia nezabezpečila odborné hospodárenie v lesoch prostredníctvom odborného lesného hospodára.

Podľa § 4 ods. 1 zákona o lesoch orgán štátnej správy lesného hospodárstva vedie evidenciu lesných pozemkov a 
porastov podľa obhospodarovateľov lesa, odborných lesných hospodárov (ďalej len „hospodár“) a právnických osôb 
zabezpečujúcich činnosť hospodára podľa § 47 ods. 2 prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva 
(§ 45).

Podľa § 36 ods. 1 zákona o lesoch na účely tohto zákona sa odborným hospodárením v lesoch rozumie povinnosť 
vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa zabezpečiť hospodárenie v súlade s týmto zákonom, podľa prog
ramu starostlivosti o lesy alebo výpisu z neho alebo projektu starostlivosti o lesný pozemok prostredníctvom hos
podára (§ 47).

Podľa § 51 d ods. 1 zákona o lesoch konanie o osobitnom obhospodarovaní lesa začne orgán štátnej správy lesného 
hospodárstva, ktorý vedie evidenciu lesných pozemkov podľa § 4 ods. 1, z vlastného podnetu, ak zistí, že vlastník 
lesného pozemku alebo obhospodarovateľ lesa podľa § 4a ods. 1 písm. c) nezabezpečil odborné hospodárenie v 
lesoch; ak je v lesnom celku viac takých lesných pozemkov, môže o nich príslušný orgán štátnej správy lesného 
hospodárstva konať spoločne.

OÚ Čadca, PLO na základe vyššie uvedených skutočností v súlade s § 5 ld ods. 2 zákona o lesoch listom č. OU-CA- 
PL02-2022/007374-006 zo dňa 20. 10. 2022 vyzval vlastníkov dotknutých lesných pozemkov, obhospodarovateľov 
lesa podľa § 4a ods. 1 písm. c) zákona o lesoch, aby v lehote do 60 dní odo dňa doručenia tejto výzvy zaslali orgánu 
štátnej správy lesného hospodárstva (OÚ Čadca, PLO) oznámenie o zabezpečení odborného lesného hospodárenia 
v lesoch a podali návrh na zápis do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 3 písm. a) zákona o lesoch.

OÚ Čadca, PLO zároveň v súlade s § 51 d ods. 2 zákona o lesoch listom č. OU-CA-PL02-2022/007374-008 zo dňa 
21. 10. 2022 oznámil zaslanie vyššie uvedenej výzvy obhospodarovateľom lesa v porastoch susediacich s dotknutými 
lesnými pozemkami.

Nakoľko vlastníci dotknutých lesných pozemkov na základe výzvy podľa § 51 d ods. 2 zákona o lesoch č. OU-CA- 
PL02-2022/007374-006 zo dňa 20. 10. 2022 nezaslali orgánu štátnej správy lesného hospodárstva v lehote do 60 
dní odo dňa jej doručenia oznámenie o zabezpečení odborného hospodárenia v lesoch a nepodali návrh na zápis 
do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 3 písm. a) zákona o lesoch a obhospodarovatelia lesa v porastoch 
susediacich s dotknutými lesnými pozemkami nepredložil ponuku podľa § 51 d ods. 3 zákona o lesoch, OÚ Čadca, 
PLO určil v súlade s § 51 d ods. 6 písm. b) zákona o lesoch obhospodarovateľa lesa, správcu t. j. Lesy SR, ktorý je 
obhospodarovateľom lesa v porastoch gcomorfologicky najbližších k dotknutým lesným pozemkom.

OÚ Čadca, PLO zároveň upozorňuje správcu Lesy SR na skutočnosti vyplývajúce zo zákona o lesoch:



Podľa § 5 Ic ods. I zákona o lesoch ak sú v poraste lesné pozemky, ktoré sú predmetom osobitného obhospodarova
nia lesa podľa § 51 d, obhospodarovateľ lesa alebo správca je povinný viesť evidenciu výnosov a nákladov na tento 
porast. Obhospodarovateľ lesa alebo správca (Lesy SR) rozpočíta výnosy a náklady podľa veľkosti podielu lesného 
pozemku, ktorý je predmetom osobitného obhospodarovania lesa, na výmere porastu. Výnosy z hospodárenia na 
lesných pozemkoch, ktoré sú predmetom osobitného obhospodarovania lesa, po odpočítaní nákladov na ich obhos
podarovanie vedie obhospodarovateľ lesa alebo správca na osobitnom účte.

Podľa § 51 e ods. 2 zákona o lesoch vlastník lesných pozemkov, ktoré sú predmetom osobitného obhospodarova
nia, je povinný správcovi uhradiť náklady na obhospodarovanie týchto lesných pozemkov, ak prevyšujú výnosy z 
hospodárenia na nich. Správca je povinný oznámiť vlastníkovi výšku pohľadávky vyčíslenú podľa odseku 1 spra
vidla do 31. marca roka nasledujúcom po roku, v ktorom uplynie polovica platnosti programu starostlivosti, alebo 
nasledujúcom po uplynutí platnosti programu starostlivosti. Správca spolu s oznámením výšky pohľadávky vyzve 
vlastníka na úhradu pohľadávky v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 60 dní odo dňa doručenia výzvy.

Podľa § 51 e ods. 3 zákona o lesoch, ak vlastník neuhradí správcovi pohľadávku podľa odseku 2, vznikne v prospech 
správcu, ktorý zabezpečuje osobitné obhospodarovanie lesa, záložné právo k dotknutým lesným pozemkom; záložné 
právo sa zapisuje do katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu.

Podľa § 51 f ods. 2 zákona o lesoch ak sa prevádza lesný pozemok, ktorý je predmetom osobitného obhospodarovania 
lesa, prílohou zmluvy o prevode musí byť stanovisko správcu o výške pohľadávky podľa § 5 le ods. 2. Ak správca 
eviduje na lesnom pozemku, ktorý je predmetom osobitného obhospodarovania lesa, pohľadávku podľa § 51 e ods. 
2, zmluva o prevode tohto lesného pozemku musí obsahovať súhlas nadobúdateľa s prevzatím dlhu.

Podľa § 51 d ods. 11 zákona o lesoch orgán štátnej správy lesného hospodárstva v deň nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia o osobitnom obhospodarovaní lesa vykoná podľa $ 4a ods. 1 písm. b) zákona o lesoch zápis v evidencii 
lesných pozemkov s poznámkou, že ide o osobitné obhospodarovanie lesa, a bezodkladne zašle rozhodnutie o oso
bitnom obhospodarovaní lesa na vyznačenie poznámky o osobitnom obhospodarovaní lesa v katastri nehnuteľností.

Podľa sj 51 d ods. 12 zákona o lesoch obhospodarovateľ lesa alebo správca (Lesy SR), ktorému vznikla povinnosť 
osobitného obhospodarovania lesa na lesných pozemkoch, je odo dňa doručenia tohto rozhodnutia o osobitnom 
obhospodarovaní lesa povinný v poraste alebo jeho časti zabezpečiť plnenie povinností obhospodarovateľa lesa.

Podľa § 51 f ods. 1 zákona o lesoch osobitné obhospodarovanie lesa zanikne vznikom práv a povinností obhospoda
rovateľa lesa zapísaného do evidencie lesných pozemkov podľa S 4a ods. 9 písm. a) zákona o lesoch; orgán štátnej 
správy lesného hospodárstva bezodkladne po zápise obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov zašle 
návrh na výmaz poznámky podľa vj 5 1 cl ods. 7 zákona o lesoch z katastra nehnuteľností.

Podľa § 4b ods. 1 a ods. 2 zákona o lesoch je obhospodarovateľ lesa povinný zabezpečiť odborné hospodárenie v 
lesoch prostredníctvom hospodára odo dňa vzniku práv a povinnosti obhospodarovateľa lesa. Obhospodarovateľ lesa 
oznámi do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, kto bude vykonávať činnosť hospodára. 
Oznámenie musí obsahovať údaje potrebné na zápis do evidencie lesných pozemkov, najmä údaje podľa § 4b ods. 
2 písm. e) bod 1,2, 3 zákona o lesoch.

Na základe vyššie uvedených skutočností OÚ Čadca, PLO rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia.

Podľa § 67 ods. 2 zákona o lesoch, sa toto rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. 
O správnom konaní v znení neskorších predpisov tak, že sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu 
Čadca, pozemkového a lesného odboru, na internetovej stránke Okresného úradu Čadca (https://www.minv.sk/7ve- 
rejnc-vyhlasky-a-informacie-14) a súčasne sa zverejní v meste Krásno nad Kysucou, spôsobom v mieste obvyklým. 
Zároveň sa zverejní na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) https://cuet.slovensko.sk/. Posledný deň tejto 
lehoty je dňom doručenia.

Poučenie
Podľa § 51 d ods. 10 zákona o lesoch rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa je vykonateľné dňom jeho 
doručenia.

https://www.minv.sk/7ve-rejnc-vyhlasky-a-informacie-14
https://www.minv.sk/7ve-rejnc-vyhlasky-a-informacie-14
https://cuet.slovensko.sk/


Podľa § 51 d ods. 10 zákona o lesoch proti rozhodnutiu o osobitnom obhospodarovaní lesa sa môže odvolať len 
vlastník lesných pozemkov, ktorých sa rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa týka, alebo obhospodarovateľ 
lesa podľa § 51 d ods. 1 písm. b) zákona o lesoch na OÚ Čadca, PLO do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Podľa § 5 ld ods. 10 zákona o lesoch odvolanie nemá odkladný účinok.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku a po nadobudnutí právoplat
nosti.

Príloha
Príloha č. 1-zoznam porastov, zoznam lesných pozemkov parciel alebo ich časti registra „C” a „E” dotknutých 
lesných pozemkov, ako aj zoznam vlastníkov dotknutých lesných pozemkov

RNDr. Jaroslav Knapec PhD. 
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10156

Doručuje sa
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, Slovenská republika 
Mesto Krásno nad Kysucou, l.mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika 
Otília Blažeková, Krásno nad Kysucou 1434, 023 02 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika



Zoznam porastov na lesnom celku Krásno-západ 
2358 1,2358 2

Zoznam lesných pozemkov parciel registra alebo ich časti „C“ „E“ dotknutých lesných pozemkov v 
k. ú. Krásno nad Kysucou _______________ _______________
CKN: 4535, 4536, 4538, 4562/1,4562/2, 4591/5, 4592/1
EKN: 4389, 4535, 4540, 4550, 4551,4552, 4553, 4554, 4555, 4556, 4557, 4558. 4559, 4560, 4561, 
4562, 4563, 4564, 4565, 4566, 4567, 4568, 4569, 4570, 4571,4572, 4573, 4574, 4575, 4576. 4577, 
4578, 4579, 4580, 4581,4582, 4583, 4584, 4585, 4586, 4587. 4588, 4589, 4590, 5176, 9335

Zoznam vlastníkov dotknutých lesných pozemkov
Titul Meno Priezvisko Mesto Ulica Č. domu

Otília B laze ková Krásno nad Kysucou 1434

Marián Kurka Snežnica 385
Eva P lán ková Krásno nad Kysucou Zákysučie 861

Johana Susteková Krásno nad Kysucou 956

Pavol Rosi na Krásno nad Kysucou Zákysučic 753
Terézia Kvašňovská Krásno nad Kysucou Zákysučie 920
Roman Bača Kysucké Nové Mesto Hviezdoslavová 219/28

Rudolf Murčo Dunajov 227
Emil Svkora Krásno nad Kysucou 1499_
Timotej Murčo Bratislava Rebríčková 541/1

Ing. František Čimbora Krásno nad Kysucou 777
Paulína Scligová Karviná 1. tŕída 829/18| 733
Marián Murčo Krásno nad Kysucou 243
Otília Suranová Frýdek Místek Malý 1446
Jozef Durčan Krásno nad Kysucou 1300
Pavol Macaš Lodno 16
Agnesa D májová Krásno nad Kysucou 1240
1 lelena Kopásková Krásno nad Kysucou Zákysučie 767
Štefan Kopásek Krásno nad Kysucou 1. mája 1131
Gabriela Jedináková Krásno nad Kysucou 1178
Vladimír S ý kôra Krásno nad Kysucou Zákysučie 1998
Júlia Pagáčová Krásno nad Kysucou 1303
Jozef Murčo Krásno nad Kysucou 758
Irena Podoláková Krásno nad Kysucou 1351
Mára Budošová Svrčinovec 874
Ľubomír Murčo Krásno nad Kysucou 1323
1 lelena Čapkovičová Chotčbuz Pod Zámkem 365
Irena Janščová Čadca Rieka 1831

Ing. Anton Murčo Rajecké Teplice Kuncradská cesta 38/59
Ľubor Cimbora Čadca Okružná 102/C
Bernardína Sýkorová Krásno nad Kysucou 1331



Vincent Sýkora Kysucký Lieskovec 168
Mgr. Stanislav Sýkora Krásno nad Kysucou 1431

J uraj Sýkora Krásno nad Kysucou Zákysučie 1271
Danka Vargová Povina 58
Peter Macáš Lodno 221
Anna Čimboroví Krásno nad Kysucou 1206


