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#íslo spisu

Nitra

OU-NR-OOP4-2019/025860

03. 06. 2019

Vybavuje

ROZHODNUTIE
#. OU-NR-OOP4-2019/025860-2
Popis konania / Ú#astníci konania
Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva, ako príslušný orgán štátnej správy
pod#a zákona #. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
spojení s ust. § 56 ods. 1 písm. b) zákona #. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (#alej len „zákon
o lesoch“), v súlade s ust. § 59 písm. h) zákona o lesoch a zákonom #. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (#alej len „správny poriadok“) rozhodol takto:
Výrok rozhodnutia
a) Pod#a ust. § 39 ods. 3 zákona o lesoch u r # u j e
lesný celok #IFÁRE
s celkovou výmerou 4 927,6608 ha lesných pozemkov v katastrálnych územiach Dolná Se#, Dolný #ur,
Horná Se#, Horný #ur, Horný Tekovský Hrádok, Kalná, Kalnica, Kozárovce, Lok, Lula, Malé Kozmálovce,
Marušová, Mochovce, Nový Tekov, Starý Tekov, Tehla, Tlma#e (okres Levice), #ifáre, Dy#ka, Klasov, Malé
Chyndice, Martinová, Nová Ves nad Žitavou, Tajná, Telince, Vajka nad Žitavou, Vráble, Žitavce (okres Nitra),
#ervený Hrádok, Malé Vozokany, Nem#i#any, Nevidzany, Rohožnica, Volkovce (okres Zlaté Moravce) ako
jednotku priestorového rozdelenia lesa, pre ktorú sa prostredníctvom verejného obstarávate#a vypracuje program
starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2021 – 2030.
Zoznam jednotiek priestorového rozdelenia lesa tvorí prílohu tohto rozhodnutia. Konkretizácia lesných pozemkov
pod#a parciel katastra nehnute#ností a grafické znázornenie lesného celku #IFÁRE sú vymedzené programom
starostlivosti o lesy schváleným Krajským lesným úradom v Nitre #. 2011/00077 zo d#a 29.04.2011, platným
v #ase vydania tohto rozhodnutia pre lesný celok #ifáre a projektom starostlivosti o lesný pozemok „Projekt
Lula-Tehla“, RA002, schválený rozhodnutím Okresného úradu Nitra, odborom opravných prostriedkov, referátom
lesného hospodárstva #. OU-NR-OOP4-2015/029776 zo d#a 21.09.2015, ktorého jednotky priestorového rozdelenia
lesa sú tiež špecifikované v prílohe tohto rozhodnutia. Uvedená výmera lesného celku #IFÁRE môže by# spresnená
na základe zis#ovaní vyhotovovate#a predmetného programu starostlivosti o lesy a bude uvedená v rozhodnutí o
schválení programu starostlivosti o lesy pre tento lesný celok.
Lesné pozemky ur#ené týmto rozhodnutím za lesný celok #IFÁRE sa nachádzajú v obvode Lesného hospodárskeho
celku #ifáre a sú vymedzené hranicami sú#asného lesného celku #ifáre, ur#eného rozhodnutím Krajského lesného
úradu v Nitre #. 2009/00110-2 zo d#a 08.06.2009.
Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor, a Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, príslušní
na vedenie evidencie pod#a ust. § 4 ods. 1 zákona o lesoch evidujú na dotknutých lesných pozemkoch týchto
obhospodarovate#ov lesa: LESY Slovenskej republiky, š. p., Odštepný závod Levice, Pozemkové spolo#enstvo
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Slance, Lesné spolo#enstvo OSTROVICA, pozem. spol., Milan Píry, EUROPALT plus, spol. s r.o., Tehla,
Vladimír Trubíni, Pozemkové spolo#enstvo Mochovce, Obec Kalná nad Hronom, Pozemkové spolo#enstvo Lesná
spolo#nos# Malé Vozokany, PS vlastníkov urbárskych a lesných pozemkov obce Malé Vozokany, Pozemkové
spolo#enstvo Lesná spolo#nos# "Slance" vo Volkovciach, Mária Gašparíková, Margita Hajeková, MUDr. Dagmar
Bobulová, Ing. Ján Bobula, Andrea Bobulová, Lenka Bobulová, Barbora Bobulová, Mária Korcová, Juraj
Fridrichovský, MUDr. Kamila Getlíková, MVDr. Eva Baranyiová, CSc., Mgr. Marián Fridrichovský, Milan Róbert
Lerchenfelder, MUDr. Elena Sýkorová, Elena Hrušková, Ing. Radoslav Hruška, Valéria Harová, Margita Hindická,
Pasienkové pozemkové spolo#enstvo Dolná Se#, Rubeya s.r.o., #ifáre, Pozemkové spolo#enstvo Korlát Nevidzany,
Pozemkové spolo#enstvo lesné Nevidzany, Lesná spolo#nos# Nem#i#any p.s., P.S. Lesná spolo#nos# Rohožnica
so sídlom v Nem#i#anoch, P.S. Urbárska lesná spolo#nos# Nem#i#any, Tajná – Šiarovce pozemkové spolo#enstvo,
Ing. Róbert Bafrnec, Blanka Kubí#ková, Obec Žitavce, BEDIK s.r.o., Kežmarok, Mária Haluzová, Helena Ku#ková,
Veronika Benková, Ing. Helena Zapletalová, Mesto Vráble, Ondrej Trnka a Obec Klasov.
b) U p o z o r # u j e obhospodarovate#ov lesov na povinnos# v zmysle ust. § 39 ods. 7 zákona o lesoch zabezpe#i#
vyzna#enie hraníc dielcov v teréne pod#a ust. § 27 ods. 7 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR #. 453/2006
Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa.
c) U p o z o r # u j e, že v zmysle ust. § 17 ods. 4 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR #. 453/2006 Z.
z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa návrhy na vyhlásenie lesov osobitného ur#enia v obvode lesného
celku #IFÁRE na obdobie rokov 2021 - 2030 je potrebné predloži# Okresnému úradu Nitra, odboru opravných
prostriedkov, referátu lesného hospodárstva v termíne do 31.12.2019.
Odôvodnenie
Pod#a ust. § 27 ods. 3 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR #. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a
o ochrane lesa návrh na ur#enie lesného celku (#alej aj „LC“) sa predkladá najneskôr 20 mesiacov pred skon#ením
platnosti programu starostlivosti o lesy (#alej len „PSL“).
Pod#a ust. § 39 ods. 3 zákona o lesoch lesné celky sú územne ucelené #asti lesov, pre ktoré sa vyhotovuje PSL.
Ur#uje ich orgán štátnej správy lesného hospodárstva na návrh vlastníka, správcu alebo obhospodarovate#a lesa
alebo z vlastného podnetu. Lesné celky musia by# ur#ené najneskôr 18 mesiacov pred skon#ením platnosti PSL.
Pod#a ust. § 40 ods. 1 zákona o lesoch PSL je nástrojom štátu na zabezpe#enie trvalo udržate#ného hospodárenia v
lesoch; nie je nástrojom na usporiadanie vlastníctva k pozemkom ani ur#enie obhospodarovate#ov lesa.
Z uvedených právnych ustanovení vyplýva, že ur#enie LC #IFÁRE je nevyhnutnou podmienkou pre to, aby mohol
by# vyhotovený PSL pre predmetné lesné pozemky tak, aby v týchto lesoch bolo zabezpe#ené trvalo udržate#né
hospodárenie od 01.01.2021 do 31.12.2030.
Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva (#alej len „OU Nitra, OOP“)
z dôvodu, že platnos# v sú#asnosti platného PSL pre LC #ifáre, ako aj predpisy na obhospodarovanie lesných
pozemkov zo schváleného projektu starostlivosti o lesný pozemok kon#ia 31.12.2020, je potrebné vyhotovi#
nový PSL pre lesné pozemky týmto rozhodnutím ur#ené za LC #IFÁRE na obdobie platnosti od 01.01.2021 do
31.12.2030. Lesné pozemky LC #IFÁRE sú z h#adiska jednotiek priestorového rozdelenia lesa a parciel katastra
nehnute#ností špecifikované plochovou tabu#kou v sú#asnosti platného PSL pre LC #ifáre a uvedeným projektom
starostlivosti o lesný pozemok.
OU Nitra, OOP listom #. OU-NR-OOP4-2019/025860-1 zo d#a 03.05.2019 v zmysle ust. § 18 ods. 3 správneho
poriadku formou verejnej vyhlášky upovedomil ú#astníkov konania o za#atí konania o ur#ení LC #IFÁRE na roky
2021-2030 v obvode Lesného hospodárskeho celku #ifáre. V uvedenej písomnosti OU Nitra, OOP dal ú#astníkom
konania možnos# v súlade s ust. § 23 ods. 1 správneho poriadku oboznámi# sa so súvisiacim spisovým materiálom a
v zmysle ust. § 33 ods. 1 správneho poriadku vyjadri# sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne
navrhnú# jeho doplnenie. OU Nitra, OOP konštatuje, že ku d#u vydania tohto rozhodnutia mu neboli doru#ené
žiadne námietky a pripomienky.
V zmysle § 67 ods. 2 zákona o lesoch ak je v rámci postupov alebo konaní pod#a tohto zákona viac ako 50 dotknutých
fyzických osôb alebo právnických osôb, ú#astníkov konania alebo zú#astnených osôb, oznámenia, rozhodnutia a
iné písomnosti sa im doru#ujú verejnou vyhláškou.
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Vzh#adom k tomu, že v tomto konaní je viac ako 50 dotknutých fyzických osôb alebo právnických osôb, ú#astníkov
konania alebo zú#astnených osôb, doru#enie tohto rozhodnutia sa v súlade s § 26 správneho poriadku vykoná tak,
že sa po dobu 15 dní vyvesí na úradnej tabuli Okresného úradu Nitra. Posledný de# tejto lehoty je d#om doru#enia.
OU Nitra, OOP sú#asne zverejní toto rozhodnutie i iným spôsobom v mieste obvyklým, a to zverejnením na svojom
webovom sídle http://www.minv.sk/?uradna-tabula-odboru, ako aj na úradnej tabuli Okresného úradu Levice a tiež
v obciach pod#a dotknutých katastrálnych území, #ím sa doru#í i ú#astníkom konania, ktorí nie sú OU Nitra,
OOP známi. Z týchto dôvodov OU Nitra, OOP žiada Okresný úrad Levice a dotknuté obecné úrady o zverejnenie
predmetného rozhodnutia po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým a následne o zaslanie potvrdenia o jeho
zverejnení. Priloženú návratku po uplynutí vývesnej lehoty s vyzna#ením dátumu vyvesenia a zvesenia, pe#iatkou
a podpisom je potrebné vráti# na OU Nitra, OOP.
Na základe vyššie uvedených skuto#ností OU Nitra, OOP rozhodol o ur#ení LC #IFÁRE tak, ako je uvedené vo
výrokovej #asti tohto rozhodnutia.
Pou#enie
Proti tomuto rozhodnutiu môžu ú#astníci konania v zmysle ust.§ 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku poda# odvolanie
na OU Nitra, OOP do 15 dní od jeho doru#enia. V zmysle ust. § 39 ods. 3 zákona o lesoch odvolanie proti rozhodnutiu
o ur#ení lesného celku nemá odkladný ú#inok.
Toto rozhodnutie nie je preskúmate#né súdom pod#a zákona #. 99/1963 Zb. Ob#ianskeho súdneho poriadku v znení
neskorších predpisov pokia# nebol vy#erpaný riadny opravný prostriedok.

Ing. Peter Stra#ák
vedúci
Doru#uje sa
Obec Dolná Se#
22
935 31 Dolná Se#
Slovenská republika
Obec Horná Se#
Hlavná 19 16
935 31 Horná Se#
Slovenská republika
Obec Kalná nad Hronom
#ervenej armády 55
935 32 Kalná nad Hronom
Slovenská republika
Obec Kozárovce
685
935 22 Kozárovce
Slovenská republika
Obec Lok
Poštová 23
935 38 Lok
Slovenská republika
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Obec Lula
Lula 55
935 35 Lula
Slovenská republika
Obec Malé Kozmálovce
Malé Kozmálovce 1
935 21 Malé Kozmálovce
Slovenská republika
Obec Nový Tekov
226
935 33 Nový Tekov
Slovenská republika
Obec Starý Tekov
Tekovská 1
935 26 Starý Tekov
Slovenská republika
Obec Tehla
88
935 35 Tehla
Slovenská republika
Obec Tekovský Hrádok
126
935 51 Tekovský Hrádok
Slovenská republika
Mesto Tlma#e
Nám. Odborárov 10
935 21 Tlma#e
Slovenská republika
Obec Ve#ký #ur
Hlavná 80
935 34 Ve#ký #ur
Slovenská republika
Obec #ifáre
Mochovska 111 1
951 61 #ifáre
Slovenská republika
Obec Klasov
108
951 53 Klasov
Slovenská republika
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Obec Malé Chyndice
79
951 54 Malé Chyndice
Slovenská republika
Obec Nová Ves nad Žitavou
76
951 51 Nová Ves nad Žitavou
Slovenská republika
Obec Tajná
Tajná 3
952 01 Tajná
Slovenská republika
Obec Telince
Telince 105
951 61 Telince
Slovenská republika
Mesto Vráble
Hlavná 1221 22
952 16 Vráble
Slovenská republika
Obec Žitavce
Žitavce 130
952 01 Žitavce
Slovenská republika
Obec Lú#nica nad Žitavou
230
951 88 Lú#nica nad Žitavou
Slovenská republika
Obec #ervený Hrádok
#ervený Hrádok 193
951 82 #ervený Hrádok
Slovenská republika
Obec Malé Vozokany
46
951 82 Malé Vozokany
Slovenská republika
Obec Nem#i#any
128
951 81 Nem#i#any
Slovenská republika
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Obec Nevidzany
106
951 62 Nevidzany
Slovenská republika
Obec Volkovce
Hlavná 4 218
951 87 Volkovce
Slovenská republika
Okresný úrad Levice
ul. #. Štúra 53
934 03 Levice
Slovenská republika
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