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ROZHODNUTIE 
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Dótun: '! D J, 

Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, 
Staromestská 6, 814 40 Bratislava ako príslušný miestny orgán štátnej správy lesného 
hospodárstva podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 56 ods. l písm. b) 
zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, konajúci podľa§ 59 písm. c) 
zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov na návrh LESY Slovenskej 
republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smoleníce, Trnavská 12, 919 04 Smoleníce podľa 
§ 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, v súlade 
s § 46 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov 

vyhlasuje lesy osobitného určenia 
ako prímestské lesy s významnou rekreačnou funkciou 

podľa § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, 
ktoré sa nachádzajú v lesnom celku LESY SR BRATISLAVA; sú vo vlastníctve Slovenskej 
republiky a vlastníkov, ktod nie sú znární a ktoré sú obhospodarované podnikom LESY 
Slovenskej republiky, štátny podník, Odštepný závod Smolenice, Trnavská 12, 919 04 
Smoleníce. 

Lesy vyhlásené týmto rozhodnutím za lesy osobitného určenia ako prímestské lesy 
s významnou rekreačnou funkciou sa nachádzajú v súčasnosti v jednotkách priestorového 
rozdelenia lesa - dielcoch, ktoré sú uvedené v tabuľkách tohto rozhodnutia. 

Zoznam dielcov v LHC Rača: 
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Dielec ČP PS výmera Dielec ČP PS výmera Dielec ČP PS výmera 

/ha/ /ha/ /ha/ 
590 1 0,36 610 3 2,79 631 14,96 

590 2 0,21 610 4 3,05 632 10,36 

590 3 2,26 611 A 1 3,17 633 1 3,92 

590 4 0,77 611 A 2 7,66 633 2 0,20 

591 1 4,14 611 A 3 3,01 634 A 3,60 

591 2 0,45 611 B 2,10 634 B 1,60 

592 A 1 0,21 612 A 1 12,10 637 A 1 2,67 

592 A 2 1,19 612 A 2 4,12 637 A 2 0,19 

592 A 3 0,98 612 B 1,06 637 A 3 1,78 

592 B 7,93 613 A 1 1,35 637 B 7,40 

592 c 2,70 613 A 2 2,20 639 A 4,22 

593 A 16,31 613 A 3 3,11 639 B 6,05 

593 B 0,48 613 B 0,55 639 c 2,23 

594 6,66 614 A 8,10 640 A 1 1,23 

595 A 1 1,45 614 B 5,84 640 A 2 2,88 

595 A 2 1,34 615 1 10,09 640 B 1 5,93 

595 A 3 2,31 615 2 1,21 640 B 2 1,31 

595 A 4 1,42 615 3 0,42 640 c 1 1,20 

595 B 4,56 616 A 2,19 640 c 2 1,88 

596 A 14,94 616 B 4,07 640 c 3 0,75 

596 B 5,10 616 c 1 2,51 640 c 4 0,38 

597 A 7,40 616 c 2 4,39 641 A 3,53 

597 B 1,92 616 c 3 1,85 641 B 1 1,11 

598 18,75 618 8,23 641 B 2 0,53 

599 A 9,30 619 12,69 641 B 3 0,82 

599 B 6,43 620 1 20,75 641 c 1,50 

600 A 8,55 620 2 0,56 642 A 3,77 

600 B 6,46 621 l 8,10 642 B 0,38 

601 15,71 621 2 6,77 644 A 1 1,31 

602 9,74 623 8,11 644 A 2 1,18 

603 6,62 624 6,04 644 A 3 0,22 

604 A 14,23 625 1 5,33 644 B 1 2,50 

604 B 1,55 625 2 1,85 644 B 2 0,69 

605 12,36 626 13,10 644 B 3 4,28 

606 17,27 627 1 5,96 645 A 1 0,55 

607 4,63 627 2 2,84 645 A 2 1,93 

608 10,32 628 A 7,38 645 A 3 0,66 

609 1 3,97 628 B 4,95 645 B l 3,72 

609 2 4,10 629 7,71 645 B 2 0,55 

609 3 0,75 630 A 8,77 645 B 3 0,30 

610 l 2,36 630 B 1 1,35 656 B 0,74 

610 2 4,74 630 B 2 0,54 658 B 0,71 
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výmera 
/ha/ 

3,08 
0,47 
3,51 

667 B 0,71 
668 4,92 
681 2,01 
682 1,01 
684 10,39 
686 1 9,86 
686 2 0,44 
687 1 7,21 
687 2 0,56 
688 11,96 
689 5,05 
690 11,40 
691 11,30 )f 

693 1 0,20 
693 2 7,96 
718 B 
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Zoznam dielcov v LHC Rusovce· 

Dielec ČP PS výmera 
/ha/ 

Dielec ČP PS výmera 
/ha/ 

338 1 2,13 444 A 4,07 

338 2 2,00 444 B 0,24 

339 2,46 445 1 1,95 

340 5,25 445 2 2,34 

341 2,21 446 1,78 

342 3,31 455 0,86 

345 l 3,43 456 3,18 

345 2 1,96 457 4,24 

346 7,79 458 A 1,15 

347 2,22 458 B 3,80 

348 8,00 459 l 1,45 

349 5,01 459 2 0,31 

350 8,45 460 2,35 

351 A 17,29 465 2,02 

351 B 0,94 466 1,43 

351 c 2,28 467 2 1,37 

352 4,76 470 B 2,28 

353 2,78 470 D 1,01 

354 A 2,86 471 3,86 

354 B 0,85 472 1 0,74 

354 c 0,73 472 2 0,13 

357 1,64 473 l 4,36 

358 A 2,02 473 2 0,89 

358 B 1,24 478 2,67 

359 14,30 479 A 2,70 

394 2,18 spolu 196,14 

414 6,01 

415 2,39 

416 2,90 

420 A 1,33 

420 B 1,14 

429 2,65 

430 A 2,53 

430 c 1,09 

. 434 4,22 

435 2,34 

436 1,08 

437 0,91 

439 4,03 

440 A 2,28 

441 A 1,06 

441 B 0,91 
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v LHC Železná studienka : 

ČP PS výmera Dielec ČP PS výmera 

880 A 

880 c 
898 B 

1076 B 

1085 1 

108S 

1085 

108S 

1087 

1088 

1088 

1089 

1090 

1090 

1090 

109S 

1096 

1097 

1098 

1136 A 

1136 B 
1161 

1179 

1179 

1179 

1179 

1179 

1180 

1181 

1181 

1181 

1182 

1182 

1217 

A 

1218 A 

1221 

2 

3 

4 

1 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

3 
4 

s 

1 

2 

3 

1 
2 

1228 1 

1228 

1229 

1229 

1229 

1230 

2 

l 

2 

3 
l 

1,73 

0,41 

0,64 

7,28 

2,28 

1,68 

2,36 

0,89 

8,46 

4,78 

1,78 

8,79 

16,32 

0,38 

1,03 

7,23 

12,71 

14,27 

11,51 

4,82 

1,77 

2,64 

1,57 

1,0S 

1,62 

0,21 

0,2S 

3,03 

0,36 

8,01 

0,69 

3,26 

7,67 

2,74 

3,15 

6,S9 

7,16 

0,21 

S,33 

0,20 

1,97 

61 

1230 

1230 

1230 

1231 

1231 

1232 

1232 

1232 

1233 

1233 

1235 

1236 

1236 

1236 

1236 

1237 

1238 

1240 

1241 

1242 

1243 

1246 

12S7 

12S8 

1262 

1263 

1266 

1267 

1268 

1273 

1274 

1278 

1278 

2 

3 
4 

1 

2 

l 

2 

3 

1 

2 

l 

2 

3 

4 

A 1 
A 2 

1278 B 

1279 1 

1279 2 

1280 

1281 

1284 

1285 

1286 

1288 

5 

1,67 

1,51 

1,26 

2,93 

0,37 

6,41 

l,S4 

0,76 

0,64 

0,29 

7,30 

4,24 

2,06 

0,29 

0,34 

10,67 

7,17 

2,S9 

9,S8 

S,48 

6,13 

4,79 

11,48 

3,47 

7,58 

9,06 

13,39 

6,S2 

2,94 

4,86 

6,80 

2,19 

3,10 

7,93 

5,5S 

0,46 

3,79 

9,18 

12,62 

S,04 

13,23 
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Dielec ČP PS výmera 

1289 

1290 c 
11,39 

1,03 

4,9S 

11,36 

S,11 

6,21 

2,41 

6,83 

1,23 

1296 

1298 

1300 

1301 

1302 

1303 

1304 

1307 

1307 

1307 

1309 

1309 

1309 

1309 

1312 

1320 

1322 

1323 

1324 

1326 

1326 

1326 

1326 

1326 

1327 

1327 

1327 

1327 

1328 

1328 

1329 

1 8,18 

2 2,26 

3 0,80 

1 8,64 

2 3,28 

3 0,22 

4 O,S2 

9,61 

S,67 

6,63 

4,02 

S,84 

1 2,99 

2 

3 

4 

s 
A 1 

A 2 

1,42 

1,8S 

0,92 

1,31 

14,43 

0,5S 

0,63 

0,61 

7,41 

1,31 

8,42 

B 

c 
1 

2 

1 

1329 2 1,41 
1329 3 0,73 
1331 A 0,71 

1334 1,80 

133S 

133S 

133S 

1336 

1336 

1 1,03 

2 1,70 

3 0,86 

1 0,6S 
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1337 1 0,84 1386 B 3,92 

1337 2 4,56 1386 c 1,90 

1338 1 3,64 1389 4,70 

1338 2 5,51 1390 5,16 

spolu 846,09 

1339 5,22 

1340 A 9,64 

1340 B 0,59 

1351 A 1,72 

1351 B 0,87 

1352 5,20 

1355 7,03 

1356 2,02 

1357 3,87 

1358 9,22 

1359 9,85 

1360 5,45 

1361 12,83 

1362 5,86 

1363 14,63 

1364 11,10 

1365 14,27 

1366 7,71 

1367 1 2,37 

1367 2 0,64 

1367 3 1,30 

1368 4,49 

1369 14,49 

1370 4,13 

1371 11,70 

1372 7,14 

1373 17,53 

1374 7,40 

1375 11,94 

1377 6,15 

1378 3,45 

1379 A 5,92 

1380 7,58 

1382 8,26 

1384 9,61 

1385 10,27 

1386 A 7,04 
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základe tohto rozhodnutia je celková výmera lesov osobitného určenia v lesnom 
LESY SR BRATISLAVA l 701,04 ha, z čoho lesy osobitného určenia v LHC Rača 

výmeru 658,81 ha, v LHC Rusovce 196,14 ha a v LHC Železná studienka 846,09 ha. 

Uvedené jednotky priestorového rozdelenia lesa - dielce sú v súčasnosti súčasťou 
lesného užívateľského celku LESY SR BRATISLAVA, ktorý bol určený pre obdobie rokov 
2006- 2015 rozhodnutím Krajského lesného úradu v Bratislave, Pekná cesta 19, 831 05 
Bratislava číslo: 73/2/2005 z 21.02.2005 a lesného užívateľského celku Podunajské 
Biskupice, ktorý bol určený pre obdobie rokov 2006- 2015 rozhodnutím Krajského lesného 
úradu v Bratislave, Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava číslo: 69/2005 z 21.02.2005 
a nachádzajú sa v katastrálnych územiach LHC Rača: Borinka, Chorvátsky Grob, Grinava, 
Lozorno, Neštich, Rača, Svätý Jur, Vajnory, Záhorská Bystrica I., LHC Rusovce: Jarovce, 
Čunovo, Petržalka, Rusovce, LHC Železná studienka: Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka 
v Bratislave, Karlova Ves, Lamač, Marianka, Vinohrady v Bratislave, Záhorská Bystrica I. 

Lesy vyhlásené týmto rozhodnutím za lesy osobitného určenia ako prímestské lesy 
s významnou rekreačnou funkciou budú v období rokov 2016 - 2025 súčasťou lesného celku 
LESY SR BRATISLAVA, ktorý určil Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, 
referát pôdohospodárstva, Staromestská 6, 814 40 Bratislava rozhodnutím číslo: 
OU-BA-OOP4-2014/048087 z 08.07.2014 ako jednotku priestorového rozdelenia lesa, 
pre ktorú sa vypracuje program starostlivosti o lesy pre obdobie rokov 2016-2025. 

Odôvodnenie 

Podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších 
predpisov (ďalej len "zákon o lesoch"), LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný 
závod Smolenice, Trnavská 12, 919 04 Smolenice ako druhý stupeň riadenia podniku LESY 
Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica, Námestie SNP 8, 975 66 Banská 
Bystrica, ktorý bol založený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky zakladacou listinou č. 5063/1999-420 z 23. júna 1999 (ďalej len "žiadate!"'), 
predložil 28.11.2014 listom z 25.11.2014 Okresnému úradu Bratislava, odboru opravných 
prostriedkov, referátu pôdohospodárstva, Staromestská 6, 814 40 Bratislava (ďalej len 
"Okresný úrad Bratislava") podľa § 16 ods. 4 zákona o lesoch návrh na vyhlásenie lesov 
osobitného určenia (ďalej len "žiadost"'). 

Žiadosť bola · v zmysle § 17 ods. 4 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva 
Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa (ďalej 
len "vyhláška č. 453/2006 Z. z.") predložená v stanovenom termíne do 31. decembra roka, 
ktorý predchádza roku, v ktorom sa skončí platnosť doteraz využívaného programu 
starostlivosti o lesy (ďalej len "PSL") pre lesný užívateľský celok LESY SR BRATISLAVA 
a lesný užívateľský celok Podunajské Biskupice. Doteraz využívaný PSL pre lesný celok 
LESY SR BRATISLAVA, ktorý schválil Krajský lesný úrad v Bratislave, Pekná cesta 19, 
831 05 Bratislava rozhodnutím číslo: 236/2006 z 12.07.2006 a PSL pre lesný celok 
Podunajské Biskupice, ktorý schválil Krajský lesný úrad v Bratislave, Pekná cesta 19, 831 05 
Bratislava rozhodnutím číslo: 213/2006 zo 14.06.2006 platí do 31.12.2015. 
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Kópia zakladacej listiny podniku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 
Bystrica, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica tvorí súčasť spisovej 
uloženej na Okresnom úrade Bratislava. 

Podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona o lesoch sa žiadateľ rozumie správca. Podľa § 2 
písm. q) zákona o lesoch sa správcom rozumie právnická osoba, ktorej zakladateľ alebo 
zriaďovateľ zveril do správy lesný majetok vo vlastníctve štátu (ďalej len "správca"). Podľa 
§ 50 ods. 3 zákona o lesoch, správu lesného majetku vo vlastníctve štátu môže vykonávať 
právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky alebo právnická osoba, ktorá má také postavenie 
podľa osobitných predpisov. Podľa § 50 ods. 6 zákona o lesoch, správca vykonáva práva 
vlastníka k lesnému majetku vo vlastníctve štátu, najmä zabezpečuje jeho ochranu 
a zastupuje vlastníka v konaní pred súdom a orgámni verejnej správy. Obdobne správca 
postupuje vo veciach lesných pozemkov, ktorých vlastník nie je známy, a to aj vtedy, ak 
vlastnícke právo štátu a neznámych vlastníkov je sporné. Správca vedie evidenciu lesného 
majetku vo vlastníctve štátu podľa osobitného predpisu. Z týchto dôvodov žiadateľ predložil 
návrh na vyhlásenie lesov osobitného určenia ako prímestských lesov s významnou 
rekreačnou funkciou aj za vlastníkov lesov, ktorí nie sú známi. Pojem neznámy vlastník však 
znamená, že ide o známeho vlastníka s neznámym pobytom (sú známe iba údaje 
v pozemkovej kníhe, adresy ani dátumy narodení nie sú uvedené) alebo ide o vlastníkov, 
pri ktorých boli pozemkovoknížné vložky stratené alebo zničené. Správa týchto pozemkov 
môže žiadateľovi v priebehu platnosti PSL kedykoľvek zaniknúť, ak vlastník preukáže 
vlastnícke právo verejnou listinou alebo inou listinou, na základe ktorej ho Správa katastra 
zapíše ako vlastníka a takisto v prípade, že vlastník je síce známy, ale miesto jeho trvalého 
pobytu alebo sídla nie sú známe, alebo ak pri vlastníkovi nie sú evidované iné osobné údaje 
ako meno a priezvisko. Žiadateľ predložil aj návrh za vlastníkov, ktorí sú známi. V žiadosti 
boli uvedené konkrétne súkromne fyzické alebo právnické osoby. 

Samotná žiadosť ako aj prílohy k žiadosti obsahovali identifikačné údaje právnickej 
osoby podľa § 16 ods. 4 písm. a) zákona o lesoch, na ktorej návrh sa lesy osobitného určenia 
ako prímestské lesy s významnou rekreačnGu funkciou podľa tohto rozhodnutia vyhlasujú. 

Podľa § 16 ods. 4 písm. b) zákona o lesoch, v žiadosti žiadateľ uviedol, že žiadosť 
predkladá z dôvodu, lebo časť lesných porastov lesného celku LESY SR BRATISLAVA sa 
nachádza v bezprostrednom okolí mesta Bratislava a plnia predovšetkým rekreačnú funkciu. 
Poslaním prímestských rekreačných lesov je vytvorenie vhodných podmienok pre krátkodobú 
pasívnu a aktívnu rekreáciu obyvateľov mesta Bratislava. Základným predpokladom 
pre splneníe tohto cieľa je zachovanie zdravého prírodného prostredia. Tomu musí 
zodpovedať prispôsobenie lesotechnických opatrení špecifickým potrebám modelov 
hospodárenía, čo znamená zásadnú zmenu oproti bežnému obhospodarovaniu. 

Predmetom žiadosti sú lesy podľa § 2 písm. a) ab) zákona o lesoch. Podľa § 9 písm. 
g) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv 
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) (ďalej len "katastrálny zákon") a podľa Prílohy č. l a 2 
vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., 
ktorou sa vykonáva katastrálny zákon, sú predmetom žiadosti lesné porasty, ktoré sa označujú 
v súbore popisných informácií katastrálneho operátu kódom "l O" - druh pozemku a kódom 
38- spôsob využívania pozemku. 
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§ 7 písm. c) vyhlášky č. 453/2006 Z. z., medzi subkategórie lesov osobitného 
patria aj rekreačné lesy. Podľa § l O ods. l vyhlášky č. 453/2006 Z. z., za rekreačné 

možno vyhlásiť lesy prímestské a ďalšie lesy s významnou zdravotnou, kultúrnou alebo 
rekreačnou funkciou. 

Podľa § 16 ods. 4 písm. c) zákona o lesoch, k žiadosti žiadateľ priložil zoznam 
a výmeru dotknutých pozemkov vrátane výpisov z listov vlastníctva, avšak výpisy z listov 
vlastníctva neboli overené príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom. K žiadosti 
bola predložená len kópia výpisov z listov vlastníctva z prístupového miesta v internetovej 
sieti, ktorým je katastrálny portál a takýto výpis z listov vlastníctva má len informatívny 
charakter a nie je použiteľný na právne úkony. 

Podľa § 69 ods. l katastrálneho zákona, okresný úrad (katastrálny odbor) vyhotoví 
na požiadanie výpis alebo kópiu zo súboru geodetických informácií, výpis alebo kópiu 
zo súboru popisných informácií, kópiu z pozemkových knih, ako aj identifikáciu parcely. 
Výpis alebo kópia, ako aj identifikácia parcely sú verejné listiny. Podľa § 69 ods. 5 
katastrálneho zákona, katastrálny operát je verejne prístupný aj prostredníctvom prístupového 
miesta v internetovej sieti, ktorým je katastrálny portál. Údaje poskytované prostredníctvom 
katastrálneho portálu sú bezplatne prístupné a majú len informatívny charakter a nie sú 
použiteľné na právne úkony. Podľa§ 34 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov, právny úkon je prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo 
zániku tých práv a povinností, ktoré právne predpisy spájajú s týmto prejavom. V prípade 
vyhlásenia lesov osobitného určenia ide o právny úkon vykonaný správnym orgánom podľa 
zákona č. 7111967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v zneni neskorších predpisov 
(ďalej len "správny poriadok") smerujúci k vzniku práv a povinností vyplývajúcich 
pre žiadateľa zo zákona o lesoch, resp. pre všetkých vlastníkov lesov osobitného určenia. 
Okrem toho príslušný okresný úrad, katastrálny odbor v zmysle § 69 ods. 4 katastrálneho 
zákona nevyhotoví výpis alebo kópiu z listu vlastníctva k nehnuteľnosti, na ktorej je 
vyznačená plomba podľa § 44 ods. l katastrálneho zákona. Výpis z listu vlastníctva alebo 
kópiu listu vlastníctva s označením, že na liste vlastníctva je plomba o zmene práva 
k nehnuteľnosti, príslušný okresný úrad, katastrálny odbor vydá vlastníkovi alebo inej 
oprávnenej osobe alebo osobe oprávnenej podľa osobitného predpisu. 

Podľa § 16 ods. 4 písm. d) zákona o lesoch, v samotnej žiadosti žiadateľ uviedol 
zoznam porastov, ktorými sa podľa § 39 ods. l písm. d) zákona o lesoch rozumejú dielce, 
čiastkové plochy a porastové skupiny. 

Podľa§ 16 ods. 4 písm. e) zákona o lesoch, žiadateľ k žiadosti priložil rámcový návrh 
osobitného režimu hospodárenia (model hospodárenia pre jednotku rámcového plánovania) 
vypracovaný zamestnancom žiadateľa pánom Ing. Petrom Zimom, ktorý je držiteľom 
osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie programu starostlivosti o lesy 
č. ~757/1998-720/375. 

Okresný úrad Bratislava prostredníctvom elektronickej pošty z 05.02.2015 požiadal 
sekciu lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky, aby preverila platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti 
na vyhotovovanie PSL. V ten istý deň sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva 
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky potvrdila, že uvedená 
fyzická osoba má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti. 
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Podľa § 32 ods. l vyhlášky č. 453/2006 Z. z., rámcové plánovanie je určenie 
hospodárenia pre jednotku rámcového plánovania. Podľa § 32 ods. 2 vyhlášky č. 
Z. z., jednotka rámcového plánovania je prevádzkový súbor, ktorým je homogénny súbor 
lesných porastov vytvorený na základe hospodársko-úpravníckej typizácie v rámci lesných 
oblastí a podoblastí. Homogénny súbor lesných porastov je daný kategóriou lesa, 
hospodárskym tvarom lesa, rámcovými stanovištnými podmienkami, porastovýmí pomermi 
a ohrozením lesa. 

Podľa § 16 ods. 4 písm. f) zákona o lesoch, žiadateľ v žiadosti uviedol, že žiadosť 
predkladá na obdobie platností PSL, ktorý bude vyhotovený pre obdobie rokov 2016-2025 
pre lesný celok LESY SR BRATISLAVA, ktorý určil Okresný úrad Bratislava rozhodnutím 
číslo: OU-BA-OOP4-2014/048087 z 08.07.2014. 

Žiadateľ k žiadostí nepríložíl podľa § 16 ods. 6 zákona o lesoch súhlas vlastníkov 
lesov - súkromných fyzických a právnických osôb, ktoré sa nachádzali v návrhu žiadateľa, 
ani dohodu o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv 
v dôsledku osobitného režimu hospodárenia. 

Podľa § 35 ods. l zákona o lesoch, náhrada za obmedzenie vlastníckych práv patrí 
vlastníkovi alebo správcovi, ak osobitným režimom hospodárenia (§ 14 ods. l zákona 
o lesoch) dôjde k obmedzeniu vlastníckych práv. Náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva 
sa poskytne podľa zákona o lesoch, ak osobitné predpisy neustanovujú inak. 

Podľa § 35 ods. 2 zákona o lesoch, náhradu za obmedzenie vlastníckych práv je 
v primeranom rozsahu povinný vlastníkovi alebo správcovi poskytnúť ten, na koho žiadosť 
alebo návrh dochádza k obmedzeniu vlastníckych práv podľa § 35 ods. l zákona o lesoch. 

V prípade žiadosti žiadateľa, ktorej súčasťou bol aj návrh na vyhlásenie lesov 
osobitného určenia vo vlastníctve súkromných fyzických a právnických osôb, žiadateľ by bol 
povinný uhradiť takýmto vlastníkom náhradu za obmedZenie vlastníckeho práva. 

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 lesnému pozemku s minimálnou výmerou 0,5 hektára. V dielci možno určiť čiastkové 
plochy, porastové skupiny a etáže. Porast je na účely zabezpečenia odborného hospodárenia 
v lesoch spoločnou vecou podľa § 136 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), ak sa nachádza na lesnom pozemku 
alebo jeho častí v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov alebo spoluvlastníkov. Je však vecou 
spoluvlastníkov spoločnej veci - dielca, aby sa o tom, ako budú spoločnú vec užívať, sami 
dohodli. Predpokladá to aj ustanovenie § 139 Občianskeho zákonníka, ktoré umožňuje, aby sa 
spoluvlastníci v p1ipade nezhody o svojích právach a povinnostiach obrátílí na súd. Ak sí teda 
spoluvlastníci nebudú vedieť samí upraviť užívanie spoločnej veci, rozhodne o spôsobe 
spoločného užívania súd na základe citovaného ustanovenia. Nie je však prípustné, aby bez 
rozhodnutia súdu, čí dohody jeden vlastník lesa (štát) určoval podmienky hospodárenia 
v dielci druhému vlastníkovi lesa (súkromnej fyzickej alebo právnickej osobe). Ak by 
k takémuto obmedzeniu došlo, vlastník lesov alebo správca, na ktorého návrh bolí lesy 
v dielci vyhlásené za lesy osobitného určenia, by musel inému vlastníkovi poskytnúť finančnú 
náhradu za obmedzenie jeho vlastníckych práv. 
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~ia1iat•~ľ ako správca, ktorý spravuje majetok štátu a majetok vlastníkov, ktorí níe sú 
nebol povinný predložiť za navrhované lesy osobitného určenía vo vlastníctve štátu 

vlastníkov, ktorí níe sú známi súhlas vlastníka, ani dohodu o určení výšky a spôsobe 
poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv v dôsledku osobitného režimu 
hospodárenia, pretože podľa zákona o lesoch sa súhlas predkladá len vtedy, ak návrh 
na vyhlásenie lesov osobitného určenia predkladá podľa § 16 ods. 3 písm. b) a c) zákona 
o lesoch príslušný orgán štátnej správy alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba. 
Pretože ide o pozemky vo vlastníctve štátu a vlastníkov, ktorí nie sú známi a žiadosť 
predkladal správca /podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona o lesoch!, Okresný úrad Bratislava 
takýto súhlas nevyžadoval ani na základe § 32 ods. l správneho poriadku, v ktorom sa 
uvádza, že správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom 
si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov 
konania. 

Podľa § 67 ods. l zákona o lesoch sa na konanie podľa § 16 zákona o lesoch vzťahuje 
správny poriadok. 

Na základe prijatej písomnej žiadosti, Okresný úrad Bratislava oznámil podľa § 18 
ods. 3 správneho poriadku listom číslo: OU-BA-OOP4-2014/095010 z 03.12.2014 všetkým 
známym účastníkom konania, dotknutým orgánom verejnej správy a zúčastneným osobám, že 
začal konanie vo veci vyhlásenia lesov osobitného určenia podľa§ 14 ods. 2 písm. c) zákona 
o lesoch. 

Oznámeníe o začatí správneho konania bolo zverejnené 04.12.2014 aj formou verejnej 
vyhlášky na elektronickej úradnej tabuli Okresného úradu Bratislava, Okresného úradu 
Bratislava, pozemkového a lesného odboru, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava 
a prostredníctvom miestnych a obecných úradov v katastrálnom území, kde sa predmetné 
lesné porasty nachádzajú. 

Na základe oznámenía o začatí konania sa 08.12.2014 na Okresný úrad Bratislava 
dostavil zástupca Združenia domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 OO Bratislava 
a požiadal o nazretie do spisu podľa § 23 ods. l správneho poriadku. O nazerani do spisu bol 
vyhotovený zápis, ktorý je súčasťou spisovej dokumentácie. 

Okresný úrad Bratislava prijal 11.12.2014 list Združenía domových samospráv, 
P.O.BOX 218, 850 OO Bratislava zo 04.12.2015, ktorým požiadalo o priznanie postavenia 
účastníka konania v konaní o vyhlásení lesov osobitného určenia. 

Na základe listu Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, Tulčík č. 310, 082 13 Tulčík 
(ďalej len "LZ VLK") z 25.11.2014, začatie konania bolo oznámené aj tomuto občianskemu 
združeniu. V predmetnom liste požiadalo LZ VLK podľa § 67 ods. 4 a 5 zákona o lesoch 
o písomné upovedomenie o začatí konani (vrátane už začatých), v ktorých rozhoduje Okresný 
úrad Bratislava podľa § 59 písm. b) až k) a § 59 písm. m) an) zákona o lesoch. Dňa 
10.12.2014 prijal Okresný úrad Bratislava oznámenie LZ VLK z 09.12.2014 o účasti 
v správnom 'konani vo veci žiadosti o vyhlásenie lesov osobitného určenia, ktorú predložil 
žiadateľ. 

Podľa § 67 ods. 4 zákona o lesoch, ak združenie s právnou subjektivitou nie je 
účastníkom správneho konania, je zúčastnenou osobou, ak predmet jeho činnosti súvisí 
s využívaním a ochranou lesného majetku a ak písomne oznámi svoju účasť v konaní 
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najneskôr do 7 dní od upovedomenia o začatom konani podľa § 67 ods. 5 zákona o "'"';'.;r" 

LZ VLK ako aj Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 OO Bratislava 
oznámili svoju účasť v konani v uvedenej lehote 7 dní, čím im bolo priznané postavenie 
účastnikov konania. 

Okresný úrad Bratislava posúdil predložené písomné podanie žiadateľa v zmysle § 19 
ods. 2 správneho poriadku a zistil, že neobsahuje všetky náležitosti v zmysle § 16 ods. 4 
zákona o lesoch. Okresný úrad Bratislava listom číslo: OU-BA-OOP4-2014/095010 
z 19.12.2014 vyzval žiadateľa, aby odstránil nedostatky podania do 3 O dní od doručenia 
výzvy. Okresný úrad Bratislava súčasne vydal rozhodnutie číslo: OU-BA-OOP4-2014/095010 
z 19.12.2014, ktorým prerušil konanie vo veci vyhlásenia lesov osobitného mčenia v lesnom 
celku LESY SR BRATISLAVA a poučil žiadateľa, že ak nebude podanie v stanovenej lehote 
doplnené, konanie zastaví podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku. 

Vo výzve na odstránenie nedostatkov podania (ďalej len "výzva") Okresný úrad 
Bratislava uviedol, že k žiadosti žiadateľ nepriložil podľa § 16 ods. 4 písm. c) zákona o lesoch 
výpisy z listov vlastníctva alebo listy vlastníctva použiteľné na právne úkony a súhlas 
súkromných vlastm'kov lesov uvedených v návrhu, ani dohodu o určení výšky a spôsobe 
poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastoíckych práv v dôsledku osobitného režimu 
hospodárenia. 

Okresný úrad Bratislava prijal 16.01.2015 list pani JUDr. Ivety Rajtákovej, Štúrova 
20, 042 83 Košice, ktorá v prílohe tohto listu predložila splnomocnenie LZ VLK 
na zastupovanie vo veci vyhlásenia lesov osobitného určenia v lesnom celku LESY SR 
BRATISLAVA. 

Okresný úrad Bratislava v stanovenej lehote neprijal doplnenie podania žiadateľa 
a preto opätovne listom číslo: OU-BA-OOP4-2014/095010 z 10.02.2015 vyzval žiadateľa, 
aby do 20.02.2015 doplnil podanie tak, ako bolo uvedené v liste číslo: OU-BA-OOP4-
2014/095010 z 19.12.2014. 

Žiadateľ doručil 23.02.2015 Okresnému úradu Bratislava list číslo: 9491/2015-200 
z 19.02.2015, v ktorom sa uvádza, že žiadateľ prehodnotil svoj pôvodný zámer a žiadosť 
upravil a priložil výpisy z listov vlastníctva tak, ako požadoval Okresný úrad Bratislava. 
Žiadateľ vo svojom liste uviedol, že vyrad'uje z pôvodného zoznamu lesné pozemky 
nachádzajúce sa na parcelách známych vlastoíkov - súkromných osôb. Ďalej uviedol, že 
dielce, u ktorých žiada vyhlásiť lesy za lesy osobitného mčenia, sa nachádzajú výlučne 
na pozemkoch vo vlastnictve štátu Slovenská republika, ako i na pozemkoch neznámych 
vlastoíkov, kde podľa§ 50 ods. 6 zákona o lesoch vykonáva žiadateľ práva vlastníka. Formou 
elektronickej pošty z 20.02.2015 bližšie špecifikoval svoj návrh. Navrhol zmeniť pôvodnú 
prílohu k žiadosti 3/3 (1029,60 ha) za novú prílohu k žiadosti 3/3 (731,90 ha), ktorú aj 
priložil, navrhol zmeniť pôvodnú prílohu k žiadosti 3/14 (317,48 ha) za novú prílohu 
k žiadosti 3/14 (252,95 ha), ktorú aj priložil a navrhol zmeniť pôvodnú prílohu k žiadosti 3/16 
(l 718,84 ha) za novú prílohu k žiadosti 3/16 (l 282,41 ha), ktorú aj priložil. 

Okresný úrad Bratislava listom číslo: OU-BA-OOP4-2015/021556 z 10.02.2015 
požiadal Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja a vidieka Slovenskej republiky 
o predÍženie lehoty na vydanie rozhodnutia. Dôvodom žiadosti o predÍženie lehoty na vydanie 
rozhodnutia bolo znenie ustanovenia § 41 ods. 7 zákona o lesoch, podľa ktorého lesy 
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určenia musia byť vyhlásené do predloženia Správy o doterajšom hospodáreni 

zásad na vyhotovenie PSL pre príslušný lesný celok (ďalej len "správa") podľa § 41 

6 zákona o lesoch, inak sa v konani o vyhotovení PSL táto kategória lesa nezohl'adňuje. 

Pritom podľa § 41 ods. 6 zákona o lesoch, správu vypracuje vybratý vyhotovovateľ PSL, 

ktorú predloží Okresnému úradu Bratislava najneskôr do konca februára posledného roka 

platnosti PSL (t.j. do konca februára 2015). 

Okresný úrad Bratislava listom číslo: OU-BA-OOP4-2015/021556 z 19.02.2015 

oznámil účastníkom konania, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky predÍžilo v zmysle § 49 ods. 2 správneho poriadku lehotu na vydanie rozhodnutia 

do 27.03.2015. 

Rámcový návrh osobitného režimu hospodárenia, ktorý bol vypracovaný pánom Ing. 

Petrom Zimom, obsahuje všetky náležitosti podľa § 32 ods. 3 vyhlášky č. 453/2006 Z. z., a to 

cieľ hospodárenia, ktorým je cieľové drevinové zloženie, cieľová produkcia dreva a cieľová 

štruktúra lesného porastu, základný rámec hospodárenia, ktorým je hospodársky spôsob a jeho 

formy, rubná doba, obnovná doba, doba zabezpečenia a doba návratu a zásady hospodárenia. 

Rámcový návrh osobitného režimu hospodárenia bol vypracovaný pre kategóriu lesov 

rekreačných (prímestských) podľa § 14 ods. 2 písm. c) zákona o lesoch, čo je vyznačené aj 

v osobitnom stÍpci formulára. V predloženom modeli - formulároch chýba označenie v stÍpci 

"Zr"(zóna rekreácie). 

Cieľom hospodárenia v prímestských rekreačných lesoch je vytvoriť optimálne 

podmienky pre rekreáciu obyvateľstva, pri súčasnom zachovaní biologickej diverzity 

a produkčných schopností lesov. Zosúladenie všetkých týchto požiadaviek a potrieb sa 

dosiahne pomocou osobitných foriem hospodárenia (podľa rámcového návrhu osobitného 

režimu hospodárenia a hospodárskych opatrení, ktoré budú súčasťou PSL pre obdobie rokov 

2016 - 2025). 

Za rekreačné lesy možno vyhlásiť lesy prímestské. Hlavnou funkciou týchto lesných 

porastov je slúžiť na rekreáciu obyvateľstva. Podľa§ lÚ ods. 2 vyhlášky č. 453/2006 Z. z., 

rekreačné lesy sa podľa intenzity využívania človekom členia na zónu I, v ktorej je najväčšia 

koncentrácia rekreácie a v ktorej sa sústreďuje technická vybavenosť, zónu II, ktorá 

bezprostredne nadväzuje na zónu I a lesy pozdÍž rekreačno-turistických trás a zónu III, ktorá 

je zónou ticha. 

Lesy v lesnom celku LESY SR BRATISLAVA boli lesmi osobitného urcema aj 

doteraz, t.j. v priebehu platnosti PSL pre lesný užívateľský celok LESY SR BRATISLAVA 

a lesný užívateľský celok Podunajské Biskupice pre obdobie rokov 2006-2015 a tvorili časť 

lesného celku. 

Zoznam jednotiek priestorového rozdelenia lesa - dielcov, ktoré sú súčasťou lesov 

osobitného určenia vrátane parciel nachádzajúcich sa v týchto dielcoch je uložený 

na Okresnom úrade Bratislava a tvorí súčasť spisovej dokumentácie. 

Rámcový návrh osobitného režimu hospodárenia - model hospodárenia pre lesy 

osobitného určenia vyhlásené týmto rozhodnutím bude podkladom na vyhotovenie PSL 

a bude súčasťou zásad na vyhotovenie PSL pre lesný celok LESY SR BRATISLAVA 

pre obdobie rokov 2016 - 2025 a bude zároveň súčasťou pokynov na vyhotovenie nového 

PSL pre obdobie rokov 2016 - 2025. Tento model hospodárenia bude zverejnený a bude 
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súčasťou správy. Súčasťou pokynov na vyhotovenie PSL bude aj požiadavka 
a upraviť model hospodárenia zónam podľa § l O ods. 2 vyhlášky č. 453/2006 
Vyhotovíte]' PSL pre lesný celok LESY SR BRATISLAVA pre obdobie rokov 2016- 2025 
zohľadní zóny podľa § l O ods. 2 vyhlášky č. 453/2006 Z. z. aj v pláne hospodárskych 
opatrení, v opise porastov a v obrysových mapách budú tieto zóny vyznačené. 

Okresný úrad Bratislava na základe tohto rozhodnutia, na základe výsledkov 
z prerokovania správy, pripomienok a požiadaviek k správe vyhotoví protokol, ktorý bude 
obsahovať okrem iného aj pokyny na vyhotovenie PSL pre lesný celok LESY SR 
BRATISLAVA pre obdobie rokov 2016-2025. 

Okresný úrad Bratislava listom číslo: OU-BA-OOP4-2015/095010 z 27.02.2015 
vyzval účastníkov konania podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku, aby využili možnosť 
oboznámiť sa s podkladmi k rozhodnutiu v lehote do l O kalendárnych dní od doručenia 
výzvy. 

Okresný úrad Bratislava prijal 05.03.2015 fax a 09.03.2015 list pani JUDr. Ivety 
Rajtákovej z 05.03.2015, v ktorom oznámila, že LZ VLK ako účastník konania využije svoje 
právo nazrieť do spisu a oboznámiť sa s podkladmi rozhodnutia. Uviedla, že 11.03.2015 
nazrie do spisu pán Ing. Juraj Lukáč, štatutárny orgán LZ VLK. 

Dňa 11.03.2015 sa na Okresný úrad Bratislava dostavil pán Ing. Peter Sabo, trvale 
bytom Humenská 3555/13, 071 Ol Michalovce, zástupca LZ VLK, ktorý nazrel do spisu. Pán 
Ing. Peter Sabo predložil plnú moc podpísanú pánom Ing. Jurajom Lukáčom, náčelníkom LZ 
VLK, ako štatutárny orgán. Z nazerania do spisu bol vyhotovený zápis, ktorý je súčasťou 
spisovej dokumentácie. Okresný úrad Bratislava poskytol zástupcovi LZ VLK v elektronickej 
forme rámcový návrh osobitného režimu hospodárenia. Zástupca LZ VLK nemal 
k podkladom rozhodnutia pripomienky a námety na ich doplnenie. 

Ostatní účastníci konania nevyužili v stanovenej lehote l O kalendárnych dní 
od doručenia výzvy svoje právo nazrieť do spisu a oboznámiť sa s podkladmi rozhodnutia. 

Po preskúmaní všetkých podkladov k rozhodnutiu Okresný úrad Bratislava zistil, že 
zoznam parciel v jednotlivých porastoch navrhnutých žiadateľom na vyhlásenie za lesy 
osobitného určenia nezodpovedá aktuálnemu stavu parciel v Katastri nehnuteľností 
Slovenskej republiky. Preto Okresný úrad Bratislava opätovne vyzval žiadateľa listom číslo 
OU-BA-OOP4-2014/095010 z 11.03.2015, aby odstránil nedostatky podania do 02.04.2015. 
V uvedenom liste Okresný úrad Bratislava uviedol, že ak nebude žiadosť z 28.11.2014 
doplnená a nebude mať predpísané náležitosti, Okresný úrad Bratislava konanie v zmysle 
§ 19 ods. 3 správneho poriadku zastaví. 

Žiadateľ predložil 19.03.2015 Okresnému úradu Bratislava zoznam dielcov a parciel 
s aktuálnym stavom vlastníckych vzťahov k pozemkom v jednotlivých dielcoch podľa 
Katastra nehnuteľností Slovenskej republiky s tým, že návrh obsahoval len tie dielce, 
v ktorých je výlučným vlastníkom lesných pozemkov štát Slovenská republika a neznámi 
vlastníci. 

Žiadate!' predložil uvedené podklady aj elektronickou formou 26.03.2015. 
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Podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku, správny orgán v konaní pokračuje z vlastného 
alebo na podnet účastníka konania, len čo pominuli prekážky, pre ktoré sa konanie 

prerušilo. 

Po skompletizovaní podania žiadateľa a odstránení nedostatkov podania, Okresný úrad 
Bratislava pokračoval 26.03.2015 v správnom konaní, ktoré prerušil rozhodnutím číslo: OU
BA-OOP4-2014/095010 z 19.12.2014. 

Okresný úrad Bratislava z kompletnej predloženej žiadosti a na základe prehodnotenia 
návrhu samotným žiadateľom rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia tohto 
rozhodnutia na Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát 
pôdohospodárstva, Staromestská 6, 814 40 Bratislava. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

Toto rozhodnutie o vyhlásení lesov osobitného určenia má povahu verejnej vyhlášky 
podľa § 26 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, Junácka l, 832 91 Bratislava, Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava- Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava, Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava- Záhorská Bystrica, Námestie Rodiny l, 843 57 Bratislava, Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava - Vajnory, Roľnícka 109, 831 06 Bratislava, Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava - Čunovo, Hraničiarska 144, 851 l O Bratislava, Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava- Jarovce, Palmová!, 851 IO Bratislava, Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava - Rusovce, Vývojová ulica 8, 851 l O Bratislava, Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava - Devín, Kremeľská 39, 841 10 Bratislava, Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava- Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava, Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Lamač, Malokarpatské námestie 9, 841 03 
Bratislava, Mestského úradu Mesta Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur, Obecného 
úradu Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, Obecného 
úradu Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka, Mestského úradu Pezinok, Radničné Námestie 
7, 902 Ol Pezinok, Obecného úradu Borinka, Borinka 110, 900 32 Borinka, Obecného úradu 
Lozorno, Hlavná l, 900 55 Lozorno, Okresného úradu Bratislava, Trenčianska 55, 821 09 
Bratislava, Okresného úradu Malacky, Záhorácka 2942/60A, 901 Ol Malacky, Okresného 
úradu Pezinok, M.R. Štefánika IO, 902 Ol Pezinok. Posledný deň vyvesenia je dňom 
doručenia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie, žiadame verejnú vyhlášku s vyznačeným 
dátumom vyvesenia a zvesenia vrátiť na Okresný úrad Bratislava, odbor opravných 
prostriedkov, Staromestská 6, 814 40 Bratislava. 

~~>" 
k/l ~~l ·;~\ 1.)/ l l ,-,,-l} l ~ 1/ 

\ 
\ .-A~/ i' / /f.. 
·~/ 1/ . 

'" '<q / Í Ing. arCh. Iveta Raková 
~_../ vedúda od/fu opravných prostriedkov 
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Rozhodnutie sa doručuje: 

l. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice, Trnavská 12, 

919 04 Smolenice 
2. JUDr. Iveta Rajtáková, Štúrova č. 20, 042 83 Košice 

3. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 OO Bratislava 

Na vedomie: 

l. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 09 Banská Bystrica 

2. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Odborárske nám. 3, 

P. O. BOX 19, 810 05 
3. Národné lesnícke centrum vo Zvolene, Ústav lesných zdrojov a informatiky, Sokolská 2, 

960 52 Zvolen 

Doručí sa verejnou vvhláškou: 

l. Organizácie alebo občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k lesným pozemkom 

v lesnom celku LESY SR BRATISLAVA môžu byť vyhlásením lesov osobitného určenia 

priamo dotknuté: Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, Junácka l, 832 91 

Bratislava, Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava, 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica, Námestie Rodiny l, 843 57 

Bratislava, Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Vajnory, Roľnícka l 09, 831 06 

Bratislava, Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Čunovo, Hraničiarska 144, 851 10 

Bratislava, Miestny úrad mestsk~j časti Bratislava- Jarovce, Palmová!, 851 lO Bratislava, 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava- Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, Miestny 

úrad mestskej časti Bratislava- Rusovce, Vývojová ulica 8, 851 l O Bratislava, Miestny úrad 

mestskej časti Bratislava - Devín, Kremeľská 39, 841 .l O Bratislava, Miestny úrad mestskej 

časti Bratislava- Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, Miestny úrad 

mestskej časti Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2,. 844 02 Bratislava, Miestny úrad mestskej 

časti Bratislava - Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, Miestny úrad 

mestskej časti Bratislava - Lamač, Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava, Mestský 

úrad Mesta Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur, Obecný úrad Chorvátsky Grob, 

Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, Obecný úrad Marianka, Školská 32, 

900 33 Mm·ianka, Obecný úrad Borinka, Borinka 110, 900 32 Borinka, Obecný úrad Lozorno, 

Hlavná l, 900 55 Lozorno, Mestský úrad Pezinok, Radničné Námestie 7, 902 Ol Pezinok. 

2. Organizácie alebo občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k lesným pozemkom 

v lesnom celku Stupava môžu byť vyhlásením lc;sov osobitného určenia priamo dotknuté -

Okresný úrad Bratislava, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava, Okresný úrad Malacky, 

Záhorácka 2942/60A, 90 l O l Malacky, Okresný úrad Pezinok, M.R. Štefánika l O, 902 O l 

Pezinok. 

/2 -, 2 -
Vyvesené dňa: .. f?..?. .... ?: .. : ....... q:.! .... Zvesené dňa: ................................ .. 

1, 0- Aj 1 t'i. vz_ 
v: '""""'"""'""":l'"""' j'v-r 

v: ................................ .. 

Pečiatka, podpis 
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