
OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAV: f: 
139 odbor opravných prostriedkov 

referát pôdohospodárstva 
Staromestská 6, 814 40 Bratislava 

MIESTNY ÚRAD 
BRATISLAV~- DEVÍ~ISKA NOVÁ VES 

Dátum: ~ 
.) o -03-. 2iJL1 

Čisto Z3.<:r.amu t: \J>-ff.: 
1 

~,5!C ~l--ISU 

Prilo/yiiJ:;ty :l" ''YtlJVi•J~ 

Císlo: OU-BA-00P4-2014/097900 
OU-BA-OOP4-20 15/005783 

Bratislava 27.03.2015 

ROZHODNUTIE 

Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, 
Staromestská 6, 814 40 Bratislava ako príslušný miestny orgán štátnej správy lesného 
hospodárstva podl'a 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 podl'a § 59 písm. c) 
zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov na návrh LESY Slovenskej 
republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín, Pri Rybníku 130 l, 908 41 Šaštín pod!' a § 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 konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

vyhlasuje lesy osobitného určenia 
ako prímestské lesy s významnou rekreačnou funkciou 

podl'a § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, 
ktoré sa nachádzajú v lesnom celku Stupava, sú vo vlastníctve Slovenskej republiky 
a neznámych vlastníkov a ktoré sú obhospodarované podnikom LESY Slovenskej republiky, 
štátny podnik, Odštepný závod Šaštín, Pri Rybníku 1301, 908 41 Šaštín. 

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 tabul'kách tohto rozhodnutia. 

Uvedené jednotky priestorového rozdelenia lesa - dielce sú v súčasnosti súčasťou 
lesného užívate!' ského celku Stupava, ktorý bol určený pre obdobie rokov 2006 - 2015 
rozhodnutím Krajského lesného úradu v Bratislave, Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava číslo: 
68/2005 z 21.02.2005 a nachádzajú sa v katastrálnych územiach Záhorská Bystrica l, 
Borinka l, Lozorno, Mást I., Mást II., Stupava, Neštich, Marianka, Limbach, Grinava, 
Devínska Nová Ves. 

Lesy vyhlásené týmto rozhodnutím za lesy osobitného určenia ako prímestské lesy 
s významnou rekreačnou funkciou budú v období rokov 2016-2025 súčasťou lesného celku 
Stupava, ktorý určil Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát 
pôdohospodárstva, Staromestská 6, 814 40 Bratislava rozhodnutím číslo: OU-BA-OOP4-
20 14/048613 z 09.07.2014 ako jednotku priestorového rozdelenia lesa, pre ktorú sa vypracuje 
program starostlivosti o lesy pre obdobie rokov 2016-2025. 

Zoznam dielcov s lesnými porastmi vyhlásenými za lesy osobitného určenia podl'a 
§ 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov: 
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