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U S M E R N E N I E  
 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vo veci 

postupu pri konaniach súvisiacich s osobitným obhospodarovaním lesa 

(číslo 6169/2022-720  z 26. apríla 2022) 

 

 
 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvo-
ja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo“), ako ústredný orgán štátnej 

správy lesného hospodárstva podľa § 9 

ods. 1 písm. b) zákona č. 575/2001 Z. z. 

o organizácii činnosti vlády a organizácii 

ústrednej štátnej správy v znení neskorších 

predpisov a § 56 ods. 1 písm. a) zákona            
č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení ne-
skorších predpisov (ďalej len „zákon o le-
soch“) vydáva v zmysle §  58 ods. 1 písm. 

m) zákona o lesoch nasledovné usmernenie 

pre orgány štátnej správy lesného hos-
podárstva, pre vlastníkov, správcov a ob-
hospodarovateľov lesov na postup pri 

uplatňovaní ustanovení zákona o lesoch vo 
veci postupu pri konaniach súvisiacich            
s osobitným obhospodarovaním lesa podľa 

§ 51d a nasl. zákona o lesoch. 

 
I. Právny základ 

Na konanie o osobitnom obhospodaro-
vaní lesa podľa § 51d ods. 5 zákona o le-
soch sa podľa § 51g zákona o lesoch 
nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správ-
nom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „správny 
poriadok“), pričom na vydanie rozhodnutia 
podľa § 51d ods. 5 a na odvolanie voči 

takémuto rozhodnutiu podľa § 51d ods. 10 

zákona o lesoch sa majú primerane uplat-
niť taxatívne  stanovené ustanovenia správ-
neho poriadku. 

Znenie § 51d zákona o lesoch nekon-
kretizuje akú formu a štruktúru má mať zo-
znam vlastníkov a zoznam lesných pozem-
kov uvedený vo vydávanom rozhodnutí vo 
vzťahu k evidencii lesných pozemkov ve-
denej podľa porastov orgánom štátnej sprá-

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VESTNÍK
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Slovenskej republiky

Ročník LIV                              3. máj  2022                                  Čiastka 10

O b s a h:

11.  Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  
vo veci postupu pri konaniach súvisiacich s osobitným obhospodarovaním lesa 
(číslo 6169/2022-720  z 26. apríla 2022) 

 



 
  

vy lesného hospodárstva v zmysle § 4 zá-
kona o lesoch a taktiež nekonkretizuje, čo 

má byť predmetom riadneho zistenia stavu 
veci pred vydaním takéhoto rozhodnutia, 
a to v kontexte na povinnosť primeraného 
uplatnenia § 32 správneho poriadku pri 

rozhodovaní podľa § 51d ods. 5 zákona 

o lesoch. 
 V predmetnej veci ide o problematiku 

spôsobu zistenia a rozsahu údajov o stave 
lesných porastov a ostatných lesných po-
zemkov,  ktoré sú predmetom osobit;ného 

obhospodarovania lesa v čase vydania roz-
hodnutia podľa § 51d ods. 5 zákona o le-
soch a to najmä z dôvodu, že osobitné ob-
hospodarovanie lesa sa ukladá najmä v prí-
padoch dlhodobo nevykonávaného odbor-
ného hospodárenia v lesoch podľa § 36 

zákona o lesoch, teda neboli zabezpečo-
vané povinnosti obhospodarovateľa lesa 

a odborného lesného hospodára. V prípade, 

ak vlastník alebo doterajší obhospoda-
rovateľ lesa neplnil tieto povinnosti a ne-
viedol lesnú hospodársku evidenciu, sub-
jekt zabezpečujúci osobitné obhospoda-
rovanie lesa podľa § 51d ods. 12 zákona 

o lesoch nemôže nadviazať na lesnú hos-
podársku evidenciu predchádzajúceho 

obhospodarovateľa lesa. To znamená, že 

nemožno uplatniť  postup podľa § 11 ods. 

3 vyhlášky č. 297/2011 Z. z. o lesnej 
hospodárskej evidencii v znení neskorších 

predpisov  (ďalej len „vyhláška o LHE“).  
Zároveň ak neboli zabezpečované po-
vinnosti obhospodarovateľa lesa a odbor-
ného lesného hospodára, nemá príslušný 

orgán štátnej správy lesného hospodárstva 

informácie o stave lesa a činnostiach v le-
soch, a to nielen z dôvodu nevedenia lesnej 

hospodárskej evidencie, ale aj z toho dô-
vodu, že nebol upozorňovaný na každú 

činnosť, ktorá je v rozpore s právnymi 

predpismi na úseku lesného hospodárstva 

podľa § 48 ods. 2 písm. j) zákona o lesoch.  
 

II. Postup pri konaniach súvisiacich 

s osobitným obhospodarovaním lesa  

 
1. Príslušný orgán štátnej správy les-

ného hospodárstva (ďalej len „or-

gán ŠSLH“) pred vydaním rozhod-
nutia o osobitnom obhospodarovaní 

lesa zabezpečí podklady ku ko-
naniu, ktorými sú najmä údaje z in-
formačného systému lesného hos-
podárstva (ďalej len „ISLH“) 

a údaje z informačných systémov 

na úseku katastra nehnuteľností. 
 

2. Podklady z ISLH k vydaniu roz-
hodnutia o osobitnom obhospoda-
rovaní lesa poskytne podľa bodu 3. 

tohto usmernenia správca ISLH, 
ktorým je Národné lesnícke cen-
trum (ďalej len „NLC“).  

 
3. K zabezpečeniu podkladov z ISLH 

v rámci konania o osobitnom ob-
hospodarovaní lesa uplatnia orgány 
ŠSLH a NLC nasledujúci postu:. 
 
a) Orgán ŠSLH súčasne so za-

slaním výzvy vlastníkom les-
ných pozemkov a susedným ob-
hospodarovateľom lesov podľa 

§ 51d ods. 2  zákona o lesoch 
požiada NLC o vytvorenie a za-
slanie podkladov ku konaniu 
o osobitnom obhospodarovaní 

lesa. Prílohou žiadosti zasie-
lanej NLC bude aj výzva podľa 

prvej vety. Z výzvy má byť 

zrejmé označenie lesného celku, 

programu starostlivosti o les aj 
s uvedením kódu programu 
starostlivosti o lesy a zoznam 
porastov (JPRL), ktorých sa ko-
nanie o osobitnom obhospoda-
rovaní lesov týka.  
 

b) NLC na základe žiadosti podľa 

písmena a) spracuje prieniky 
a výstupy z ISLH, ktoré budú 

obsahovať: 
b1. výpis z programu sta-

rostlivosti o lesy (ďalej 

len „PSL“) alebo pro-
jektu starostlivosti o les-
né pozemky (ďalej len 

„PSLP“) k JPRL podľa 
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písmena a), v rozsahu po-
dľa § 40 ods. 2 písm. b) 

a c) zákona o lesoch; ak 
nie je PSL schválený, 

NLC poskytne údaje 

z návrhu PSL po jeho 
doplnení podľa § 35 ods. 
9 vyhlášky č. 453/2006 

Z. z. o hospodárskej 

úprave lesa a ochrane 
lesa v znení neskorších 

predpisov, 
b2. výpis z prieniku JPRL s 

údajmi parciel registra 

„C“ a parciel registra „E“ 

a vlastníkoch pozemkov 
v jednotlivých JPRL, 

b3. výpisy z evidenčných vý-
kazov lesnej hospodár-
skej evidencie, ktoré má 

NLC k dispozícii, a to 
predchádzajúcim obhos-
podarovateľom lesa pred-
ložené výpisy z ročnej 

evidencie výkonov a z roč-
nej evidencie ochrany 
lesa a lesníckotechnic-
kých meliorácii za ob-
dobie platnosti PSL alebo 
PSLP, ktoré boli k dot-
knutým JPRL predložené 

NLC podľa § 44 ods. 2 
zákona o lesoch, 

b4. výstupy NLC spracované 

v elektronickej forme 
(bod b1. v .pdf formáte 

a body b2. a b3. vo for-
máte .xlsx umožňujúcom 

ďalšiu prácu s tabuľka-
mi) budú  zaslané orgánu 

ŠSLH do 50 dní od do-
ručenia žiadosti od or-
gánu ŠSLH.  

 
c) Orgán ŠSLH zašle žiadosť po-

dľa bodu a) elektronicky na 
adresu islhp@nlcsk.org. Výstu-
py NLC budú zaslané na tú 

adresu orgánu ŠSLH, z ktorej 
bola NLC doručená žiadosť 

o ich poskytnutie. S ohľadom 

na skutočnosť, že NLC ku dňu 

vydania tohto usmernenia nemá 

zriadenú elektronickú schránku 

a nepoužíva podpisovanie doku-
mentov so zaručeným elektro-
nickým podpisom, orgány 

ŠSLH nebudú pre účel vyžia-
dania a prevzatia podkladov ku 
konaniu o osobitnom obhospo-
darovaní lesa využívať portál 

www.slovensko.sk, a to najme-
nej do doby zriadenia a využí-
vania takejto služby zo strany 

NLC.  
 

d) Identifikátorom pre podanie žia-
dosti na NLC a zaslanie odpo-
vede z NLC je spisové číslo 

predmetného konania orgánu 

ŠSLH o osobitnom obhospod-
arovaní lesa.  

 
4. Orgán ŠSLH vloží poskytnuté 

podklady z ISLH do registratúrneho 

spisu súvisiaceho s predmetným 

konaním o osobitnom obhospoda-
rovaní lesa v elektronickej forme 
a vyhotoví o tom úradný záznam 

pre spis. V prípade, že NLC nemá k 

dispozícii evidenčné výkazy za 

obdobie platnosti PSL alebo PSLP 
(LHE nebola vedená), orgán ŠSLH 

uvedie túto skutočnosť v úradnom 

zázname. 
  

5. Poskytnutím údajov z ISLH v uve-
denej 50 dňovej lehote je zabezpe-
čené, že v prípade pokračovania 

konania o osobitnom obhospoda-
rovaní  lesa  po  uplynutí  60 dňovej  
 
lehoty na predloženie ponuky 
na osobitné obhospodarovanie lesa 
podľa § 51d ods. 2 a 3 zákona 

o lesoch bude orgán ŠSLH dispo-
novať podkladmi ku konaniu, s kto-
rými sa môžu oboznámiť aj účast-
níci konania podľa § 51d ods. 1 

zákona o lesoch. 
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6. Orgán ŠSLH bude podľa § 60 ods. 

2 písm. k) zákona o lesoch elektro-
nicky priebežne informovať miest-
ne príslušnú organizačnú zložku 

správcu lesných pozemkoch vo 

vlastníctve štátu o začiatku konania 

o osobitnom obhospodarovaní lesa 
zároveň so zasielaním výzvy sused-
ným obhospodarovateľom lesa po-
dľa § 51d ods. 2 druhej vety zákona 

o lesoch; to neplatí, ak sa výzva 

susedným obhospodarovateľom le-
sa zverejňuje verejnou vyhláškou. 
Súčasťou informácie sú podklady, 
ktoré zasiela orgán ŠSLH vo výzve 

susedným obhospodarovateľom le-
sa. Zaslanie informácie  nezakladá 

správcovi vznik práv a povinností 

účastníka konania  podľa bodu 7. 
 

7. Orgán ŠSLH informuje podľa § 

51d ods. 1 písm. c) zákona o lesoch 
správcu o začiatku konania o oso-
bitnom obhospodarovaní lesa podľa 

§ 51d  ods. 1 v čase, ak uplynula 

lehota podľa § 51d ods. 2 a nebola 
predložená ponuka podľa § 51d 
ods. 3 zákona o lesoch.  Správcovi 
v takom prípade vznikajú práva 

a povinnosti účastníka konania 
podľa § 51d ods. 1 písm. c).   
 

8. Orgán ŠSLH, pred vydaním roz-
hodnutia o osobitnom obhospoda-
rovaní lesa, umožní na základe žia-
dosti účastníka konania nazretie do 

podkladov rozhodnutia, najmä na-
zretie do podkladov získaných 

podľa bodu 1. tohto usmernenia.  
Návrhy účastníkov konania o úpra-
vu rozsahu vlastníkov alebo 

lesných pozemkov, ktorých sa má 

rozhodnutie o osobitnom obhospo-
darovaní lesa dotknúť, orgán ŠSLH 

posúdi najmä z pohľadu, či pod-
klady k rozhodnutiu o osobitnom 
obhospodarovaní lesa sú pre vyda-
nie rozhodnutia podľa § 51d ods. 5 

prvá veta zákona o lesoch úplné.  
S ohľadom na znenie § 51g v spo-

jení s § 51d ods. 5 zákona o lesoch 
sa pri použití tohto bodu usmer-
nenia primerane uplatní § 3 ods. 2 a 
7 správneho poriadku. 
 

9. V záujme riadneho zistenia stavu 

veci súvisiacich s osobitným obhos-
podarovaním lesa a konaniami po-
dľa § 51e ods. 2 zákona o lesoch, 
súvisiacimi s jeho uplatňovaním, 
orgán ŠSLH  na základe § 51g 
v spojení s § 51d ods. 5 zákona 

o lesoch a s nadväznosťou na § 47 

ods. 2 v spojení s § 3 ods. 2, 4. a 7 
správneho poriadku,  v rozhodnutí 

o osobitnom obhospodarovaní lesa 
uloží osobe podľa § 51d ods. 12 

zákona o lesoch povinnosť  
a) prostredníctvom odborného 

lesného hospodára v lehote do 
60 dní od nadobudnutia vy-
konateľnosti rozhodnutia 
o osobitnom obhospodaro-
vaní lesa podľa § 51d ods. 10 
zákona o lesoch, alebo v le-
hote podľa bodu 13., posúdiť 
stav JPRL dotknutých pred-
metným rozhodnutím z po-
hľadu, či je stav JPRL v sú-
lade s údajmi o JPRL uve-
denými v podkladoch rozhod-
nutia poskytnutými z ISLH 
podľa bodu 3., 
 

b) v lehote podľa písmena a) 
predložiť orgánu ŠSLH vo 
výkazoch lesnej hospodárskej 
evidencie zaevidovaný stav 
JPRL pri prebratí do oso-
bitného obhospodarovania 

lesa zistený podľa písmena 

a); spôsob zaevidovania stavu 

JPRL upravujú body 11. a 12.  
 

10. Orgán ŠSLH zároveň v rozhodnutí 

o osobitnom obhospodarovaní lesa,  
v  časti  „poučenie“, poučí účastní-
kov konania o 

a) možnosti nahliadnutia do prí-
slušného registratúrneho spi-
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su po jeho doplnení o po-
súdenie stavu JPRL podľa 

bodu 9.,  
 

b) možnosti v termíne do 60 dní 

odo dňa uplynutia lehoty 

podľa bodu 9. alebo bodu 13. 
vzniesť voči posúdenému 
stavu JPRL námietku,  

 
c) spôsobe riešenia námietky 

podanej podľa písmena b); 
riešenie námietky formou 
overenia namietaných údajov 

zabezpečí orgán ŠSLH,  ktorý 

rozhodnutie o osobitnom ob-
hospodarovaní lesa vydal.  
O riešení námietky orgán 

ŠSLH spíše úradný záznam, 

ktorý bude tvoriť súčasť re-
gistratúrneho spisu.   

 
11. Odborný lesný hospodár osoby 

zabezpečujúcej odborné 

obhospodarovanie lesa podľa § 51d 
ods. 12 zákona o lesoch  pre účely 

podľa bodu 9. písm. b) vyplní 

výkazy lesnej hospodárskej 

evidencie tak, aby stav JPRL 
zaevidovaný v týchto výkazoch 

zodpovedal skutočnému stavu 
v čase prebratia lesných pozemkov 

do osobitného obhospodarovania 

lesov. V rámci posúdenia stavu 

JPRL, uvedie najmä stav JPRL, 

ktorý nie je v súlade s údajmi uve-
denými v podkladoch rozhodnutia 
poskytnutými z ISLH podľa bodu 

3. Uvedené sa týka aj zhodnotenia 
poškodenia lesných porastov v jed-
notlivých JPRL.  
 

12. Pre účely podľa bodu 9. sa pri-
merane uplatnia výkazy lesnej hos-
podárskej evidencie (porastová 

karta alebo ročná evidencia vý-
konov) a pre zhodnotenie poško-
denia lesných porastov v jed-
notlivých JPRL sa primerane uplat-
ní výkaz ročná evidencia ochrany 

lesa a lesníckotechnických melio-
rácii. Na zaevidovanie zisteného 

neodôvodneného rozdielu v zásobe 
dreva v JPRL (nezaevidovaná ťaž-
ba dreva), alebo neohláseného a ne-
zaevidovaného dôvodu na náhodnú 

ťažbu, ako aj na evidovanie novo 

zistenej plochy na obnovu lesa, či 

už dôvodu ťažby dreva alebo z dô-
vodu uplynutia lehoty na obnovu 
lesa a podobne, sa v predkladaných 

výkazoch primerane použije skratka 
prislúchajúca zistenému škodlivé-
mu činiteľu.  
 

13. Orgán ŠSLH môže lehotu na 

plnenie úloh bodu 9. v rozhodnutí 

určiť inak, a to najmä v prípade, 

ak rozhodnutie o osobitnom obhos-
podarovaní lesa nadobudne právo-
platnosť v IV. alebo v I. štvrťroku 
kalendárneho roka a zároveň po-
veternostné alebo terénne pod-
mienky neumožňujú realizáciu 

posúdenia stavu JPRL  podľa bodu 
9. písmena a). V takom prípade, 

orgán ŠSLH v rozhodnutí uvedie, 

že úkony podľa bodu 9. písmena a) 
sa vykonajú v lehote, ktorú v roz-
hodnutí o osobitnom obhospoda-
rovaní lesa určí orgán ŠSLH; ur-
čená lehota, po pominutí prekážok 

podľa prvej vety,  nemá byť kratšia 

ako lehota uvedená v bode 9.   
 

14. Výkazy predložené orgánu ŠSLH 

podľa bodu 9. písmeno b) vloží 

orgán ŠSLH do registratúrneho 

spisu súvisiaceho s rozhodnutím 

o osobitnom obhospodarovaní lesa 
a vyhotoví o tom úradný záznam 

pre spis. Ak z podkladov podľa 

bodu 9 vyplynie vznik plochy na 
obnovu lesa podľa § 3 ods. 3 písm. 

b) bodu 2 vyhlášky o LHE 
(spravidla holiny popísané v PSL), 
tak predložené podklady sú 

podnetom na vykonanie posúdenia 

okresným úradom o miere a inten-
zite pôsobenia škodlivého činiteľa. 
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Výkazy predložené podľa prvej 

vety sú podkladmi na spracovanie 

lesnej hospodárskej evidencie ve-
denej obhospodarovateľom lesa po-
dľa § 9 až 13 vyhlášky o LHE.  
 

15. Osoba zabezpečujúca osobitné ob-
hospodarovanie lesa podľa § 51d 

ods. 12 zákona o lesoch zistenia po-
dľa bodu 9. zaeviduje v porastovej 
karte lesnej hospodárskej evidencie 

v termíne podľa § 12 ods. 1 a 2 
vyhlášky o LHE. V  porastovej kar-
te v časti „poznámka“ zároveň uve-
die číslo rozhodnutia orgánu ŠSLH 

o osobitnom obhospodarovaní lesa, 
s uvedením označenia „§ 51d“. Pre 
účely vyplnenia výkazov LHE sa 
stav JPRL, ktorý nie je v súlade s 

údajmi o JPRL uvedenými v pod-
kladoch rozhodnutia poskytnutými 

z ISLH podľa bodu 3., považuje za 

chybný alebo nesprávny údaj podľa 

vyhlášky o LHE. 
 

16. Osoba zabezpečujúca osobitné ob-
hospodarovanie lesa podľa § 51d 

ods. 12 zákona o lesoch predloží 

ročné výkazy lesnej hospodárskej 

evidencie (§ 9 ods. 1 písm. b) a c) 
vyhlášky o LHE) (ďalej len „ročné 

výkazy) podľa § 44 ods. 2 zákona o 

lesoch k všetkým JPRL dotknutým 

osobitným obhospodarovaním lesa, 
pričom pri JPRL, pri  ktorých bol 

ku koncu dotknutého kalendárneho 

roka posúdený stav JPRL podľa 

bodu 9. písmeno a) sa v ročných 

výkazoch uvedie aj údaj o stave  
týchto JPRL. Pri ostatných JPRL, 

pri ktorých posúdenie stavu JPRL 

podľa bodu 9. písmeno a) nebolo 

do konca kalendárneho roka 

realizované, budú údaje o ich stave 
súčasťou ročného výkazu predkla-
daného v nasledujúcom kalendár-
nom roku.   
 

17. Orgány ŠSLH zabezpečia, aby 

v ich registratúrnom systéme bola 

k spisom súvisiacim s rozhodnutím 
o osobitnom obhospodarovaní lesa 
použitá registratúrna značka 

„LA4“, resp. taká registratúrna 

značka, ku ktorej je priradená le-
hota uloženia minimálne 75 rokov.  
Zabezpečí sa tým možnosť na-
hliadnutia do obsahu spisu aj v bu-
dúcnosti, najmä do podkladov po-
dľa bodu 1. a 9., a to v súvislosti 

s prípadným konaním podľa § 51e 

zákona o lesoch v budúcnosti.  
 

18. Zánik osobitného obhospodarova-
nie lesa podľa § 51f ods. 1 zákona 

o lesoch sa vzťahuje na celý porast, 

ktorý je predmetom evidencie les-
ných pozemkov, alebo na jeho časť 

vzniknutú postupom podľa § 36 

ods. 2 zákona o lesoch  alebo  roz-
delením porastu postupom podľa          
§ 39 ods. 7 a 8 zákona o lesoch. 
K zániku osobitného obhospoda-
rovania lesa dôjde zápisom nového 

obhospodarovateľa lesa do eviden-
cie lesných pozemkov podľa § 4a 
a § 51f ods. 1  zákona o lesoch. 
Osoba zabezpečujúca osobitné 

obhospodarovanie lesa podľa § 51d 

ods. 12 zákona o lesoch je v konaní 

podľa § 4a k porastu dotknutého 
osobitným obhospodarovaním lesa 
účastníkom konania. Ak v konaní 

o zápise nového obhospodaro-
vateľa lesa podľa § 4a zákona 

o lesoch k porastu, v ktorom je ulo-
žené osobitné obhospodarovanie 
lesa, neboli splnené podmienky 
vyplývajúce z § 4a ods. 5 písm. e) 

zákona o lesoch, rozhodnúť o zápi-
se nového obhospodarovateľa lesa 

do evidencie lesných pozemkov nie 

je možné. Po zániku osobitného ob-
hospodarovania lesa sa na osobu 
podľa § 51d ods. 12 vzťahuje po-
vinnosť odovzdania lesnej hospo-
dárskej evidencie novému obhospo-
darovateľovi lesa vyplývajúca 

z § 44 ods. 3 zákona o lesoch. 
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19. Ak orgán ŠSLH začal konanie 

o osobitnom obhospodarovaní lesa 
a na základe výzvy podľa § 51d 
ods. 2 zákona o lesoch vlastníci 

predložili doklady na zápis do evi-
dencie lesných pozemkov v rozsahu 
návrhu podľa § 4a ods. 3 písm. a) 

a ods. 4 a 5 zákona o lesoch, orgán 

ŠSLH konanie o osobitnom ob-
hospodarovaní lesa 

20.  
a) zastaví, a to v prípade, ak 

doklady vlastníkov sa vzťahujú 

k celému porastu, resp. k časti 

porastu, ktorá vznikla postu-
pom podľa § 39 ods. 7 a 8 zá-
kona o lesoch pred začiatkom 

konania, 
 
b) zastaví aj v tom prípade, ak 

z dokladov vlastníkov bude 
vyplývať, že sa dohodli na ob-
hospodarovaní porastu via-
cerými obhospodarovateľmi 

lesa podľa § 36 ods. 2 zákona 

o lesoch; podmienkou pre za-
stavenie konania v tomto prí-
pade je preukázanie, že do-
klady vlastníkov a dohoda po-
dľa § 36 ods. 2 zákona o lesoch 
sa vzťahujú k celej ploche 
porastu, ku ktorému sa konanie 
vedie, 

 
c) nezastaví a v konaní bude po-

kračovať v prípade, ak vlastníci 

predložia doklady k zápisu do 

evidencie lesných pozemkov 

len k časti porastu, a to aj 
v prípade, ak z dokladov vy-
plýva, že 

 
c1. došlo k dohode podľa        

§ 36 ods. 2 zákona o le-
soch len k časti porastu, 

a to z dôvodu nesplnenia 

zákonnej podmienky za-
bezpečenia odborného 

hospodárenia v lesoch 
podľa § 36 ods. 1 zá-

kona o lesoch v celom 
poraste, 
 

c2. vlastníci zároveň pred-
kladajú orgánu ŠSLH 

podnet na konanie o roz-
delení porastu v rámci 

hraníc dielca postupom 

podľa § 39 ods. 7 a 8 zá-
kona o lesoch; tento po-
stup počas konania 

o osobitnom obhospo-
darovaní lesa nie je 
možné uplatniť, pretože 

neexistujú subjekty, kto-
ré by mohli splniť  zá-
konné podmienky podľa 

§ 39 ods. 8 zákona o le-
soch. 

 
21. K zániku osobitného obhospoda-

rovanie lesa dôjde aj v prípade 

zmeny lesného pozemku na iný 

druh pozemku rozhodnutím prí-
slušného orgánu štátnej správy 

(napr. v konaní podľa zákona o le-
soch, schválením pozemkových 

úprav). Právoplatnosťou rozhod-
nutia, ktorým dochádza k takejto 
zmene druhu pozemku zanikajú 

práva a povinnosti vzťahujúce sa 
k druhu pozemku „lesný pozemok“. 
Na zmenu v údajoch evidencie 

lesných pozemkov s tým súvisiacu 

sa primerane vzťahujú ustanovenia 
§ 4b ods. 2 písm. d) a e) a ods. 5 
v spojení s § 51f ods. 1 (výmaz 

poznámky) zákona o lesoch. 
 

22. Po právoplatnosti rozhodnutia 

o osobitnom obhospodarovaní lesa 
orgán ŠSLH bezodkladne  
 
a) v ISLH priradí porasty dotknu-

té osobitným obhospodarova-
ním lesa obhospodarovateľovi 

lesa podľa § 51d ods. 12 
zákona o lesoch (pre potreby 
evidovania údajov o osobitnom 
obhospodarovaní lesa bude 
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v ISLH zriadený  samostatný 

typ priradenia porastu k obhos-
podarovateľovi lesa na základe 

rozhodnutia orgánu ŠSLH), 
 

b) vydá obhospodarovateľovi lesa 

(osobe podľa § 51d ods. 12 

zákona o lesoch) potvrdenie 
podľa § 4a ods. 9 písm. b) 

zákona o lesoch o jeho zapísaní 

do evidencie lesných pozem-
kov. 

23. Rozhodnutia orgánov ŠSLH o oso-
bitnom obhospodarovaní lesa podľa 

§ 51d ods. 5 zákona o lesoch vy-
dané pred účinnosťou tohto usmer-
nenia nie sú týmto usmernením 

dotknuté. Na konania o osobitnom 
obhospodarovaní lesa začaté a ne-
ukončené pred účinnosťou tohto 

usmernenia sa uplatní postup podľa 

tohto usmernenia.  
 

 
 

Samuel Vlčan, v. r.  

minister 
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