
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Kuzmánvho 5. 974 01 Banská Bystrica

podľa rozdeľovníka

VEC : Oznámenie o prerokovaní návrhu hospodárskych opatrení a odovzdanie
provizórnych máp a porovnávacieho výkazu -  verejná vyhláška

Slovenská lesnícka spoločnosť a. s., ako vyhotovovateľ programu starostlivosti o lesy 
(PSL -  LHP) oznamuje všetkým súkromným vlastníkom lesov malých výmer na CKN 
parcelách s druhom pozemku lesný pozemok v katastrálnom území Dunajov a Krásno nad 
Kysucou v Lesnom celku Krásno západ, že prerokovanie návrhu hospodárskych 
opatrení sa uskutoční dňa 25. novembra 2019 od 9:00 hod. do 14:00 hod. v sídle SLS a.s., 
na Kuzmányho ulici 5 v Banskej Bystrici.

Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. týmto pozýva všetkých vlastníkov lesa malých 
výmer v k. ú. Nesluša na uvedené prerokovanie návrhu hospodárskych opatrení. Predmetom 
prerokovania budú lesné porasty a ostatné lesné pozemky v k.ú. Dunajov a Krásno nad 
Kysucou na CKN parcelách s druhom pozemku 10 -  lesný pozemok.

Vyhotovovateľ programu starostlivosti o lesy (PSL) je v zmysle prílohy č.l zmlúv o 
dielo, ktorých predmetom je vypracovanie a dodanie PSL pre Lesný celok Krásno západ 
povinný odovzdať provizórnu porastovou a obrysovou mapou a porovnávací výkaz starého a 
nového označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa v elektronickej forme (tlačový 
výstup vo formáte PDF) so stavom k 1. januáru 2020 obhospodarovateľom lesa. Tieto budú 
zverejnené dňa 17.2.2020 na stránke www.slsas.sk v sekcii Novinky a oznamy.

Uvedené oznámenie žiadame vyvesiť na úradnú tabuľu Obecného úradu v 
Dunajove a Krásne nad Kvsucou na dobu 15 dní odo dňa doručenia, ako aj na úradnú 
tabuľu Okresného úradu Čadca, pozemko\ého a lesného odboru.

Po uplynutí uvedenej doby Vás žiadame toto oznámenie spolu s potvrdením o 
vyvesení a zvesení z úradnej tabule Vášho úradu zaslať na hore uvedenú adresu.

Ing. Jaroslav Ilavský 
vedúci prac. skupiny 

0911 365 777

V Banskej Bystrici dňa 6.11.2019

Doručuje sa:
Súkromní vlastníci lesných pozemkov v k.ú. Krásno nad Kysucou, - verejnou vyhláškou 
Kopasková Mária, Krásno nad Kysucou 980, 02302 
Kormancová Anna, Krásno nad Kysucou 1034, 02302 
Nadzamová Alica, Mgr.. Blažkov 575, 02302 Krásno nad Kysucou 
Truban Ivan, Krásno 895, 02302 Krásno nad Kysucou 
OÚ Čadca, pozemkový a lesný odbor
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