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ŽILINA Odbor opravných prostriedkov 

Referát lesného hospodárstva
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

OÚ-ZA-OOP4-2021/002885/SCH Žilina 24.11.2022

R o z h o d n u t i e

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva ( ďalej 
len Okresný úrad Žilina ) ako príslušný správny orgán podľa § 59 ods. 2, písm. d), j), zákona č. 
326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o lesoch ), v súlade s § 
46 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konám v znení neskorších predpisov

A. Podľa § 41 ods. 13 zákona o lesoch

s c h v a ľ u j e

návrh programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Krásno - stred, kód SL252, vyhotovený 
Slovenskou lesníckou spoločnosťou a.s., Kuzmányho 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36669105 
na obdobie rokov 2020-2029.

Program starostlivosti o lesy je vyhotovený na výmere 9 768.3581 ha lesných pozemkov
(  v členení 9 603.4698 ha porastová plocha, lesné pozemky bez lesných porastov 163.0140 ha a 1.8743 ha nesúlad druhu
pozemku a skutočného stavu) a obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 40 ods. 2 a náležitosti § 40 
ods. 3 písm. b), c), f), g) zákona o lesoch, ktoré sú neoodeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia.

Programom starostlivosti o lesy sa stanovuje neprekročiteľný objem dreva určeného na
ťažbu

• pre vlastnícke celky nasledovne :

Názov vlastníckeho celku :

Neprekročiteľný 
objem dreva 

predpísaný na 
ťažbu m3

Lesy SR š.p. OZ Sever 70531
Združenie drobnovlastníkov Nová Bystrica s.r.o. 42368
Pozemkové spoločenstvo drobnovlastníkov lesov Stará Bystrica 41540
Lesné spoločenstvo - Zborov - pozemkové spoločenstvo 19444
Pozemkové spoločenstvo Riečnica - Horná Tižina, p.s. 24446
Pozemkové spoločenstvo drobnovlastníkov lesnej a poľnohospodárskej pôdy - Škorvácky 
a Šimlcov zárubok, p. s. 7874

Bývalý urbár - pozemkové spoločenstvo Lutiše 11097
Pozemkové spoločenstvo KMMZ Klubina 5925
Pozemkové spoločenstvo Urbár Stará Bystrica, p. s. 945
Prievozník Milan 2281
Sobol Ľubomír Ing. 5392



• pre vlastníkov lesov malých výmer nasledovne :

Vlastníci lesov malých výmer a lesy nespĺňajúce kritéria na zaradenie do 
vlastníckeho celku podľa §39 ods. 4 zákona o lesoch

Neprekročiteľný 
objem dreva 

predpísaný na 
ťažbu m3

Urbariát Radôstka, pozemkové spoločenstvo 385
Mihálik Vladimír 595
Poz. spol. Združenia vlastníkov neštátnych lesov obce Stará Bystrica STAROHRADSKÉ 650
Vojtck Tomáš 2784
Šadibol František 209
Ing. Anton Hýli 1900
Lesné a pozemkové spoločenstvo TABAKOVÉ Stará Bystrica 386
Drozd Jozef 500
Staňo Milan 0
Hanidžiar Ján, Dr. 660
Chrenová Veronika, Mgr. 0
Králik Silvester 135
Fuček Pavol 80
Obhospodarovaleľ neurčený - nezabezpečené obhospodarovanie v zmysle §  68c ods. 1 zákona o lesoch
súkromní vlastníci lesných pozemkov patriacich do lesného celku v k. ú. Radôstka 41283
súkromní vlastníci lesných pozemkov patriacich do lesného celku v k. ú. Lutiše 66371
súkromní vlastníci lesných pozemkov patriacich do lesného celku v k. ú. Stará Bystrica 15488
súkromní vlastníci lesných pozemkov patriacich do lesného celku v k. ú. Nová Bystrica 3844
súkromní vlastníci lesných pozemkov patriacich do lesného celku v k. ú. Riečnica 2278

Celkový objem dreva určený na ťažbu pre lesný celok Krásno-stred je 369 391 m3.

B. Podľa § 16 ods. 1 zákona o lesoch 

v y h l a s u j e

1. JPRL 3099B01, 3099B02 o výmere 11.9598 ha na LPIC Krásno za lesy ochranné v zmysle § 
2 ods. 1 písmeno a) vyhlášky MPSR č. 453/2006 Z.z..

2. JPRL 3078_00, 3102A00, 3102B00, 3107_00 a 3111B00 o výmere 56.9345 ha na LHC 
Krásno za lesy ochranné v zmysle § 2 ods. 1 písmeno b) vyhlášky MPSR č. 453/2006 Z.z..

3. JPRL 3099A00, 3111A00, 3494_01, 3494_02 o výmere 12,1570 ha na LHC Krásno za lesy 
ochranné v zmysle § 2 ods. 1 písmeno d) vyhlášky MPSR č. 453/2006 Z.z..

Celková výmera ochranných lesov v lesnom celku je 81.0513 ha.

O d ô v o d n e n i e

Vydaniu tohto rozhodnutia predchádzalo konanie o určení lesného celku a vypracovanie 
protokolu o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na 
vyhotovenie programu starostlivosti pre príslušný lesný celok.

Lesný celok ako jednotka priestorového rozdelenia lesa, pre ktorú sa vyhotovuje program 
starostlivosti o lesy bol určený z podnetu Okresného úradu Žilina, odboru opravných 
prostriedkov, rozhodnutím č. OÚ-ZA-OOP4-2018/040335/SCH zo dňa 16.11.2018.

Protokol o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na 
vyhotovenie programu starostlivosti o lesy bol napísaný dňa 30.4.2019 v Starej Bystrici.

Tento dokument obsahuje pokyny na vyhotovenie programu starostlivosti a zaoberá sa tiež 
pripomienkami účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy k správe o doterajšom 
hospodárení.



Jednotky priestorového rozdelenia lesa podľa § 39 ods. 1 písmeno c -  e zákona o lesoch 
boli vytvorené vyhotovovateľom plánu. Čierne plochy a produktovody boli zamapované podľa 
skutočného stavu v teréne.

Návrh dopravného prieskumu perspektívne zohľadňuje požiadavky lesného hospodárstva 
na sprístupnenie lesných porastov v danej lokalite. Schválenie návrhu PSL nezaldadá právo 
realizovať navrhnuté lesné cesty. Realizácii lesnej cesty predchádza osobitné stavebné konanie 
v ktorom sú uplatňované a zohľadňované záujmy chránené osobitnými predpismi (napr. zákon 
543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a pod.)

Celková výška ťažby pre lesný celok bola stanovená v zmysle § 29 vyhlášky č. 453/2006 
Z.z. o hospodárskej úprave lesa a ochrane lesa. Pre stanovenie výšky obnovnej ťažby v lesoch 
hospodárskych tvaru vysokého, pre hospodársky spôsob podrastový a holorubný bol použitý 
ťažbový ukazovateľ -  ťažbové percentá podľa vekových stupňov a dĺžky obnovnej doby -  
ktorého hodnota je 366 149 m3. Súhrn obnovnej ťažby v jednotlivých JPRL tejto kategórie lesa 
tvorí 88,74 % z hodnoty vybraného ťažbového ukazovateľa.

Určenie tohto ťažbového ukazovateľa a návrh obnovnej ťažby zabezpečí dostatočné 
odčerpávame rubne zrelej zásoby z lesných porastov s prihliadnutím na zdravotný stav lesných 
porastov.

Pri schvaľovaní návrhu programu starostlivosti o lesy konajúci orgán vychádzal 
z vlastných zistení pri posudzovaní návrhu programu starostlivosti, z pripomienok 
obhospodarovateľov lesov a osôb dotknutých vyhotovením PSL, doručených Okresnému úradu 
Žilina a výsledkov kontrol návrhu PSL vykonaných Národným lesníckym centrom Zvolen. 
Návrh programu starostlivosti o lesy pre určený lesný celok bol schválený po predchádzajúcom 
vyhodnotení údajov programu starostlivosti a overení ich správnosti.

Okresný úrad Žilina, vyzval osoby dotknuté vyhotovovaním programu starostlivosti listom 
č. OU-ZA-OOP4-2020/020211/SCH zo dňa 06.10.2020, aby sa vyjadrili k návrhu programu 
starostlivosti o lesy a oboznámili sa s podkladmi na vydanie rozhodnutia. Na základe výzvy 
neboli na Okresný úrad Žilina doručené žiadne pripomienky k návrhu programu starostlivosti.

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov požiadal listom č. OÚ-ZA-OOP4- 
2020/020211/SCH zo dňa 29.9.2020 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja o vydanie 
vyjadrenia k návrhu programu starostlivosti o lesy pre LC Krásno - stred.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, zaslal schvaľujúcemu orgánu listom č. OU-ZA- 
OSZPl-2020/041236-004/Kub zo dňa 03.12.2020 záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. m) 
zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej záväzné 
stanovisko 1). V záväznom stanovisku 1 je uvedených dvadsaťštyri podmienok, ktoré upravujú 
predložený návrh programu starostlivosti o lesy, alebo realizáciu plánovaných hospodárskych 
opatrení.

K predmetnému záväznému stanovisku 1 bolo zvolané dňa 17.2.2021 pracovné rokovanie 
za účasti pracovníkov OÚ Žilina, odboru opravných prostriedkov, referátu lesného hospodárstva, 
OÚ Žilina odboru starostlivosti o životné prostredie a správy CHKO Kysuce v priestoroch 
správy CHKO Kysuce za účelom vysvetlenia niektorých požiadaviek na úpravu PSL 
zadefinovaných v záväznom stanovisku 1. Na pracovnom rokovaní boli dohodnuté niektoré 
korekcie konkrétnych požiadaviek na úpravu návrhu PSL.

Na základe výsledkov pracovného rokovania vydal Okresný úrad Žilina, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia kraja, záväzné stanovisko č. OU-ZA-OSZPl-2021/018142-004/Kub zo dňa 
04.05.2021 ( ďalej záväzné stanovisko 2). V záväznom stanovisku 2 je uvedených dvadsaťsedem 
podmienok, ktoré upravujú predložený návrh programu starostlivosti o lesy, alebo realizáciu



plánovaných hospodárskych opatrení. Návrh programu starostlivosti o lesy pre lesný celok 
Krásno -  stred bol upravený podľa požiadaviek orgánu ochrany prírody uvedených v záväznom 
stanovisku 2.

Takto upravený návrh programu starostlivosti o lesy bol prerokovaný 
s obhospodarovateľmi lesov a vlastníkmi lesných pozemkov, ktorých sa úprava návrhu PSL 
priamo dotýkala dňa 1.4.2022 na pracovnom rokovaní v priestoroch OZ Žilina. Prítomní 
vlastníci a obhospodarovatelia lesov nesúhlasili s niektorými opatreniami obmedzujúcimi bežné 
hospodárenie na lesných pozemkoch. Svoj nesúhlas aj písomne potvrdili Združenie 
drobnovlastníkov Nová Bystrica s.r.o, Pozemkové spoločenstvo drobnovlastníkov lesov Stará 
Bystrica a Bývalý urbár pozemkové spoločenstvo Lutiše.

Na základe nesúhlasu vlastníkov a obhospodarovateľov lesov bol opätovne prepracovaný 
návrh programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Krásno -  stred. V novom návrhu boli 
zapracované všetky požiadavky orgánu ochrany prírody s ktorými súhlasili obhospodarovatelia 
a vlastníci lesov a návrhy hospodárskych opatrení boli posúdené vo väzbe na identifikované 
lesné biotopy a ich konkrétny stav. Takto upravený návrh programu starostlivosti o lesy bol 
listom č. OÚ-ZA-OOP4-2022/002885/SCH zo dňa 14.7.2022 predložený na Okresný úrad 
Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia kraja so žiadosťou o vydanie záväzného stanoviska k upravenému návrhu 
programu starostlivosti o lesy pre LC Krásno - stred.

Dňa 25.8.2022 bolo na Okresný úrad Žilina doručené záväzné stanovisko Okresného úradu 
Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia kraja č. OU-ZA-OSZPl-2022/0036465-004/Kub zo dňa 22.08.2022, ktoré 
nebránilo schváliť návrh programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Krásno -  stred. Súčasťou 
záväzného stanoviska je oj odborné stanovisko podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

K návrhu programu starostlivosti o lesy, sa v zmysle § 28 ods.2 písm. i) vodného zákona 
č. 364/2004 Z. z. vyjadril listom č. OU-ZA-OSZP3-2020/046450-002/Fod zo dňa 4.11.2020 
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie a listom č. OU-CA-OSZP- 
2020/014182-002 zo dňa 5.11.2020 Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné 
prostredie. Na základe vyjadrení príslušných okresných úradov nebolo potrebné upravovať návrh 
programu starostlivosti o lesy.

Kontrolu údajov programu starostlivosti o lesy za účelom posúdenia ich súladu so 
skutočným stavom v teréne, dodržiavanie pracovných postupov hospodárskej úpravy lesov, 
lesníckeho informačného štandardu - A trieda -  Program starostlivosti o lesy, štandardu 
digitálneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva vykonalo Národné lesnícke 
centrum Zvolen v zmysle ustanovenia článku VIII. bod 4 rámcovej dohody č. 393/NLC/2018- 
VO, ktorú uzavrela Slovenská lesnícka spoločnosť a.s. Banská Bystrica a Národné lesnícke 
centrum Zvolen dňa 29.11.2018.

Z výsledkov kontroly vyplynulo, že návrh programu starostlivosti o lesy zodpovedá vyššie 
uvedeným normám.

Okresnému úradu Žilina vyhotoviteľ programu starostlivosti o lesy preukázal, že návrh 
plánu hospodárskych opatrení bol prerokovaný s obhospodarovateľmi lesov v zmysle § 35 ods. 5 
vyhlášky o hospodárskej úprave lesa a ochrane lesa.

Kategória ochranných lesov bola vyhlásená na návrh vyhotovovateľa programu 
starostlivosti o lesy. Návrh ochranných lesov vychádza zo správy o doterajšom hospodárení a  o 
určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti. Podklady boli dopracované pri spracovaní 
návrhov hospodárskych opatrení. Vyhlásením kategórie ochranných lesov sa sleduje ochranné 
poslanie lesných ekosystémov v špecifických stanovištných pomeroch a prírodných 
podmienkach, ktoré sú vyjadrené základnými jednotkami lesníckej typológie a pedológie podľa 
vyhlášky číslo 453/2006 Z. z. -  príloha číslo 2-4.



Schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2020-2029 a dodržanie 
jeho údajov v sledovanom období dáva predpoklad pre integrované plnenie funkcií lesov 
v obvode lesného celku podľa poslania a obsahu hospodárskej úpravy lesov.

Návrh programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Krásno -  stred zohľadňuje 
obmedzenia bežného hospodárenia vyplývajúce z ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. v znení 
neskorších predpisov, z rozhodnutí orgánov štátnej správy ochrany prírody vydaných na jeho 
základe a záväzného stanoviska č. OU-ZA-OSZP1-2021/018142-004/Kub zo dňa 04.05.2021 
vydaného podľa § 9 ods. 1 písm. m) zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov v rozsahu akceptovanom obhospodarovateľmi a vlastníkmi lesov.

Toto rozhodnutie je doručované bez prílohy ( programu starostlivosti o lesy), nakoľko sa 
v zmysle § 41 ods. 13 zákona o lesoch doručuje účastníkom konania a zúčastneným osobám len 
oznámenie o schválení plánu. Program starostlivosti o lesy bude jednotlivým osobám odovzdaný 
Okresným úradom Žilina, odborom opravných prostriedkov, referátom lesného hospodárstva vo 
forme uvedenej v článku 4 bod 1 odrážka 6 čiastkovej zmluvy o dielo č. 428/NLC/2018-VO 
uzavretej dňa 27.12.2018. <

i
Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní od dňa doručenia tohto 
rozhodnutia na Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného 
hospodárstva, ul. Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina. Odvolanie neipá odkladný účinok. 
Účastník konania sa môže odvolať len v tej časti, ktorá sa ho týka.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku 
a po nadobudnutí jeho právoplatnosti.

Príloha :

/V “ " .
JUDr. Adriana Bérešová 

vedúca odboru

/
• Program starostlivosti o lesy pre lesný celok Krásno - stred, vyhotovený Slovenskou 

lesníckou spoločnosťou a.s., Kuzmányho 5, 974 01 Banská Bystrica, na obdobie rokov 
2020-2029 s náležitosťami podľa § 40 ods. 2 a § 40 ods. 3 písm. c), zákona o lesoch.

Rozdeľovník:

Doručuje sa verejnou vyhláškou v zmysle § 67 ods.2 zákona o lesoch týmto účastníkom 
konania o schválení programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Krásno - stred:

Obhospodarovateľom a vlastníkom lesov :
1. Bývalý urbár - pozemkové spoločenstvo Lutiše, Lutiše 66, 013 05 Lutiše
2. Drozd Jozef, Nová Bystrica 872, 023 05 Nová Bystrica
3. Fuček Pavol, Klubina 117, 023 04 Klubina
4. Hanidžiar Ján, Dr., Lehnice 571,930 37 Lehnice
5. Chrenová Veronika, Mgr., Nová Bystrica 693, 023 05 Nová Bystrica
6. Ing. Anton Hýli, Kubíková 3, 013 05 Belá
7. Hýli Ľubomír, Lutiše 197, 013 05 Lutiše
8. Králik Silvester, Železničná 1058/58, 926 01 Sereď
9. LESY SR š.p. OZ Sever, M.R.Štefánika 1, 011 45 Žilina
10. Lesné a pozemkové spoločenstvo TABAKOVÉ Stará Bystrica,, Stará Bystrica 816, 023 04 Stará Bystrica
11. Lesné spoločenstvo - Zborov - pozemkové spoločenstvo,, Zborov nad Bystricou 89/1, 023 03 Zborov nad 

Bystricou
12. Mihálik Vladimír, Nová Bystrica 486, 023 05 Nová Bystrica
13. Prievozník Milan, Stará Bystrica 402, 023 04 Stará Bystrica



14. Pozemkové spoločenstvo KMMZ Klubina , Klubina 22, 023 04 Stará Bystrica
15. Pozemkové spoločenstvo Riečnica - Horná Tižina, p .s ., Nová Bystrica 657, 023 05 Nová Bystrica
16. Pozemkové spoločenstvo Urbár Stará Bystrica, p.s., Areál Roľníckeho družstva 115, 023 04 Stará Bystrica
17. Pozemkové spoločenstvo Združenia vlastníkov neštátnych lesov obce Stará Bystrica "STAROHRADSKÉ", 

Nová Bystrica 582, 023 05 Nová Bystrica
18. Pozemkové spoločenstvo drobnovlastníkov lesov, Stará Bystrica i 15, 023 04 Stará Bystrica
19. Pozemkové spoločenstvo drobnovlastníkov lesnej a poľnohospodárskej pôdy - Škorvácky a Šimkov 

zárubok, p.s., Klubina 67, 023 04 Stará Bystrica
20. Sobol Ľubomír, Ing., Oščadnica 1553, 023 01 Oščadnica
21. Stano Milan, Radôstka34, 023 04 Radôstka
22. Šadibol František, Nová Bystrica 757, 023 05 Nová Bystrica
23. Urbariát Radôstka, pozemkové spoločenstvo,, Radôstka 9, 023 04 Radôstka
24. Vojtek Tomáš, Antona Bielka 19, 010 09 Žilina
25. Združenie drobnovlastníkov Nová Bystrica s.r.o.,, Dom služieb 696, 02305 Nová Bystrica
26. Arva-silva s.r.o ., Podvysoká 348, 023 57 Podvysoká
27. Brandýs Ladislav, Radôstka 251, 023 04 Radôstka
28. Ďunďa Štefan, Lutiše 81, 013 05 Lutiše
29. Ďurica Jozef, Radôstka 164, 023 04 Radôstka
30. Fekula Jaroslav, Radôstka 65, 023 04 Radôstka
31. Fidermák Jaroslav, Radôstka 220, 023 04 Radôstka
32. Hýli Ľubomír, Lutiše 197, 013 05 Lutiše
33. Chovanec František, Lutiše 69, 013 05 Lutiše
34. Chovanec Miroslav, Ing., Lutiše 252, 013 05 Lutiše
35. Ing. Ján Košút, Rudinka 120, 023 31 Rudinka
36. Kolembus Anton, Stará Bystrica 606, 023 04 Stará Bystrica
37. Koňušiak Stanislav, Radôstka 252, 023 04 Radôstka
38. Koňušiak František, Stará Bystrica 161,023 04 Stará Bystrica
39. Korenčík Anton, Radôstka 182, 023 04 Radôstka
40. Kubov Milan, Lutiše 81,013 05 Lutiše
41. Mravec Jaroslav, Radôstka 152, 023 04 Radôstka
42. Paučin Anton, Lutiše 115, 013 05 Lutiše
43. Paučin Anton Ing. Lutiše 48, 013 05 Lutiše
44. Plevko Miroslav, Radôstka 80, 023 04 Radôstka
45. Poništ Rastislav, Radôstka 137, 023 04 Radôstka
46. Skaličan Anton, Lutiše 1, 013 05 Lutiše
47. Skaličan Pavol, Radôstka 249, 023 04 Radôstka
48. Slivka Miroslav, Radôstka 258, 023 04 Radôstka
49. Šimáček Milan, Radôstka 239 023 04 Radôstka
50. Urbaník Marek, Radôstka 267, 023 04 Radôstka
51. Završan Milan, Radôstka 188, 023 04 Radôstka
52. súkromní vlastníci lesných pozemkov patriacich do lesného celku v k.ú. Harvelka,
53. súkromní vlastníci lesných pozemkov patriacich do lesného celku v k.ú. Horná Tižina,
54. súkromní vlastníci lesných pozemkov patriacich do lesného celku v k.ú. Klubina,
55. súkromní vlastníci lesných pozemkov patriacich do lesného celku v k.ú. Lutiše,
56. súkromní vlastníci lesných pozemkov patriacich do lesného celku v k.ú. Nová Bystrica,
57. súkromní vlastníci lesných pozemkov patriacich do lesného celku v k.ú. Radôstka,
58. súkromní vlastníci lesných pozemkov patriacich do lesného celku v k.ú. Riečnica,
59. súkromní vlastníci lesných pozemkov patriacich do lesného celku v k.ú. Stará Bystrica,
60. súkromní vlastníci lesných pozemkov patriacich do lesného celku v k.ú. Zborov nad Bystricou.
61. SPF, Búdková 36, 817 15 Bratislava, ako zástupcovi neznámych vlastníkov lesov v spoločných 

nehnuteľnostiach
62. LESY SR š.p. OZ Sever, IČO: 36038351, M.R.Štefánika 1, 011 45 Žilina ako zástupcovi neznámych 

vlastníkov lesov v pozemkoch, ktoré netvoria spoločnú nehnuteľnosť

Právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých práva môžu byť vyhotovením programu 
starostlivosti dotknuté

63. Štátna ochrana prírody SR správa CHKO Kysuce, U Tomali 1511, 022 01 Čadca
64. Správa NP Malá Fatra, Hrnčiarska 197, 013 03 Varín
65. Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta 1960,010 57 Žilina
66. Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
67. Stredoslovenská distribučná a. s., Pri Rajčianke 2927/8 ,010  47 Žilina
68. SPP -  distribúcia a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
69. NI.,C -  LVÚ Zvolen, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen



~  /Oľ^CČ"-Ij'stav flO'ETSôkolškaX^D 5?Zvolen — . . .....~ ~’~’~
71. NLC -  ÚLZI, Sokolská 2, 960 52 Zvolen

Za účelom zverejnenia:
1. OcÚ Nová Bystrica, č.d. 657, 023 05, Nová Bystrica ( k.ú. Nová Bystrica, Harvelka, Riečnica)
2. OcÚ Terchová, Sv.Cyrila a Metoda 96, 013 06, Terchová ( k.ú. Horná Tižina )
3. OcÚ Klubina, č.d. 67, 023 04, Stará Bystrica
4. MsÚ Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255, 023 02, Krásno nad Kysucou
5. OcÚ Lutiše, č.d. 66, 023 04, Lutiše
6. OcÚ Radôstka, č.d. 51, 023 04, Stará Bystrica
7. OcÚ Stará Bystrica, Ústredie 537, 023 04, Stará Bystrica
8. OcÚ Zborov nad Bystricou, č.d. 223, 023 03, Zborov nad Bystricou
9. Okresný úrad Čadca pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, 022 01 Čadca
10. https://www.minv.sk

Na vedomie :
1. Lesy SR š.p. Banská Bystrica odbor lesníckej politiky a certifikácie lesov, Námestie SNP 8, 975 66 Banská 

Bystrica

https://www.minv.sk

