OKRESNÝ ÚRAD NITRA
ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV
REFERÁT LESNÉHO HOSPODÁRSTVA
Štefánikova trieda č. 69, 949 01 Nitra

č.: OU-NR-OOP4-2022/025988-003

V Nitre, 20.06.2022

Verejná vyhláška
ROZHODNUTIE
Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva (ďalej len
„OÚ Nitra, OOP“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z.
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojení s § 56 ods. 1
písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“),
v súlade s § 59 písm. h) zákona o lesoch a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) rozhodol takto:
Podľa § 39 ods. 3 zákona o lesoch určuje
lesný celok Vojnice
ako územne ucelenú časť, v rámci ktorej sa pre lesné pozemky vyhotoví program starostlivosti o lesy.
Vonkajšia hranica takto určenej územne ucelenej časti je vymedzená súradnicami lomových
bodov, ktorých súpis je uložený na OÚ Nitra, OOP a v informačnom systéme lesného hospodárstva,
vedeného podľa § 45 zákona o lesoch. Prílohou tohto rozhodnutia je porastová mapa, ktorá
schematicky znázorňuje vonkajšie hranice lesného celku Vojnice.
Odôvodnenie
Podľa § 39 ods. 3 zákona o lesoch lesné celky sú územne ucelené časti, v rámci ktorých sa pre
lesné pozemky vyhotovuje program starostlivosti o lesy. Určuje ich orgán štátnej správy lesného
hospodárstva na návrh vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa alebo z vlastného podnetu.
Lesné celky musia byť určené najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti programu starostlivosti
o lesy; odvolanie proti rozhodnutiu o ich určení nemá odkladný účinok.
Predmetnú územne ucelenú časť možno špecifikovať hranicou terajšieho lesného celku
Vojnice, ako aj lesnými porastmi a lesnými pozemkami bez lesných porastov, ktoré sú v súčasnosti
začlenené do tohto lesného celku.
Podľa aktuálneho programu starostlivosti o lesy (ďalej len „PSL“) pre lesný celok Vojnice sa dotknuté
lesné pozemky vo výmere 4 589 ha nachádzajú v Nitrianskom kraji, v katastrálnych územiach (alebo
ich častiach) obcí Bátorove Kosihy, Modrany, Mudroňovo, Pribeta, Svätý Peter, Farná, Veľké
Ludince, Dubník, Gbelce, Jasová, Kolta, Svodín, Nová Vieska, Rúbaň a Strekov.
Dôvodom pre konanie o určení lesného celku Vojnice je skutočnosť, že platnosť PSL,
schváleného pre tento lesný celok, končí 31.12.2023.
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Podľa § 39 ods. 12 zákona o lesoch účastníkom konania podľa odseku 3 je vlastník,
správca a obhospodarovateľ lesa.
Podľa § 27b ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 453/2006 Z.z.
o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška MP
SR č. 453/2006 Z.z.“) lesný celok je územne ucelená časť, ktorej najmenšia výmera je spravidla 1 000
hektárov. Pre lesné pozemky v lesnom celku sa vyhotovuje jeden program starostlivosti.
Podľa § 27b ods. 2 vyhlášky MP SR č. 453/2006 Z.z. lesný celok sa navrhuje ako ucelené
územie vymedzené vonkajšou hranicou konkretizovanou lomovými bodmi s prihliadnutím najmä na
územno-správne členenie územia, dopravné a prírodné charakteristiky a obhospodarovateľov lesa na
území lesného celku. Lesné pozemky nachádzajúce sa na území vymedzenom vonkajšou hranicou
lesného celku sú súčasťou jedného lesného celku; to platí aj pre lesné pozemky, ktoré sú za lesné
pozemky vyhlásené po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia o určení lesného celku.
Podľa § 27b ods. 3 vyhlášky MP SR č. 453/2006 Z.z. návrh na určenie lesného celku možno
predložiť najneskôr 20 mesiacov pred skončením platnosti programu starostlivosti.
Podľa § 27b ods. 4 vyhlášky MP SR č. 453/2006 Z.z. podkladom pre konanie o určení lesného
celku alebo jeho zmene vypracovaným právnickou osobou podľa § 38 ods. 2 zákona je najmä
a) návrh lesného celku a jeho hranice spracovaný na základe údajov informačného systému
lesného hospodárstva v maximálnej miere zohľadňujúci kritériá podľa odseku 2 prvej vety,
b) porastová mapa navrhovaného lesného celku,
c) zoznam súradníc lomových bodov priebehu hranice navrhovaného lesného celku,
d) podklad pre určenie účastníkov konania vychádzajúci z prekrytu
1.lesníckej digitálnej mapy navrhovaného lesného celku s vrstvou katastra nehnuteľností,
2.lesníckej digitálnej mapy navrhovaného lesného celku s vrstvou z evidencie lesných pozemkov
podľa § 4 zákona.
Z vyššie uvedených ustanovení právnych predpisov vyplýva, že lesné celky, pre ktoré má byť
vyhotovený PSL s platnosťou od 01.01.2024, resp. kde platnosť doterajších PSL končí 31.12.2023,
orgán štátnej správy na úseku lesného hospodárstva určí do 30.06.2022. Pre túto jednotku
priestorového rozdelenia lesa bude prostredníctvom verejného obstarávateľa vybraným
vyhotovovateľom vypracovaný PSL tak, aby v týchto lesoch bolo zabezpečené trvalo udržateľné
hospodárenie od 01.01.2024.
OÚ Nitra, OOP konštatuje, že ku dňu začatia tohto konania (05.05.2022) mu nebol doručený
žiadny návrh vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa v obvode terajšieho lesného celku
Vojnice na určenie nového lesného celku. Predmetné konanie preto bolo začaté z podnetu konajúceho
správneho orgánu.
OÚ Nitra, OOP listom č. OU-NR-OOP4-2022/025984-001 zo dňa 16.05.2022 v zmysle § 18
ods. 3 správneho poriadku formou verejnej vyhlášky upovedomil účastníkov konania o začatí konania
o určení lesného celku Vojnice. V uvedenom oznámení OÚ Nitra, OOP dal účastníkom konania
možnosť v súlade s § 23 ods. 1 správneho poriadku oboznámiť sa so súvisiacim spisovým materiálom
a v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho
zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. OÚ Nitra, OOP konštatuje, že ku dňu vydania tohto
rozhodnutia mu neboli doručené žiadne námietky a pripomienky.
Podkladmi pre vydanie tohto rozhodnutia sú údaje z informačného systému lesného
hospodárstva a návrh Národného lesníckeho centra Zvolen v zmysle § 27b ods. 4 vyhlášky MP SR na
určenie tohto lesného celku.
Na základe vyššie uvedených skutočností OÚ Nitra, OOP rozhodol o určení lesného celku
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Vojnice tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
V zmysle § 67 ods. 2 zákona o lesoch ak je v rámci postupov alebo konaní podľa tohto zákona
viac ako 20 dotknutých fyzických osôb alebo právnických osôb, účastníkov konania alebo
zúčastnených osôb, oznámenia, rozhodnutia a iné písomnosti sa im doručujú verejnou vyhláškou.
Vzhľadom k tomu, že v tomto konaní je viac ako 20 dotknutých fyzických osôb alebo
právnických osôb, účastníkov konania alebo zúčastnených osôb, doručenie tohto oznámenia sa
v súlade s § 26 správneho poriadku vykoná tak, že sa po dobu 15 dní vyvesí na úradnej tabuli
Okresného úradu Nitra. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
OÚ Nitra, OOP súčasne zverejní toto rozhodnutie aj iným spôsobom v mieste obvyklým, a to
zverejnením na svojom webovom sídle http://www.minv.sk/?uradna-tabula-odboru, ako aj na úradnej
tabuli v obciach podľa dotknutých katastrálnych území, čím sa doručí i účastníkom konania, ktorí nie
sú OÚ Nitra, OOP známi.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie podľa § 54 ods. 2 správneho
poriadku na OÚ Nitra, OOP, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, v lehote 15 dní odo dňa jeho
oznámenia. V zmysle § 39 ods. 3 zákona o lesoch odvolanie proti rozhodnutiu o určení lesného celku
nemá odkladný účinok.
Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok,
preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

JUDr. Silvia Bellerová
vedúca odboru

Príloha: porastová mapa
Doručuje sa verejnou vyhláškou v zmysle § 67 ods. 4 zákona o lesoch:
1. AGRONATUR s.r.o., 941 34 Jasová 616
2. AGROREA, s.r.o., 940 01 Nové Zámky, Pod Kalváriou 11
3. Balogh Eva, 943 41 Nová Vieska 159
4. ESPRITT s.r.o., 940 02 Nové Zámky, M.R.Štefánika 30
5. Kisújfalusi úrbéres társaság - Urbársky spolok Nová Vieska, p.s., 943 42 Nová Vieska 126
6. Lesné pozemkové spoločenstvo Veľké Ludince, 935 65 Veľké Ludince, Veľké Ludince 136,
7. LESOENERG s.r.o., 934 05 Levice, Súkenícka 15
8. LESY SR š.p. Odštepný závod Levice, 934 43 Levice, Koháryho 2
9. OLI ihriská s.r.o., 941 34 Jasová, Jasová 230
10. Penzeš Roman, 951 06 Vinodol Kostolná ulica 216/12
11. Vinohrady Jasová, s.r.o., 941 34 Jasová, Jasová 562
12. WP - SOLUTIONS s.r.o., 919 04 Lošonec, Lošonec 212
13. Zahradník Jaroslav, Mgr., 946 32 Marcelová, Lesná 41
14. Zoltán Csikesz - FAMILY INVESTMENTS, s.r.o., 946 33 Modrany, Modrany 185
15. Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, P. O. Box 78, 917 66 Trnava 1
16. Urbársky spolok Bátorove Kosihy pozem. spol., 940 02 Nové Zámky, M. R. Štefánika 30
17. Želiarsky spolok „Zsellér“ Bátorove Kosihy pozem. spol., 946 34 Bátorove Kosihy 779
18. Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Obce Gbelce, 943 42 Gbelce, J. Stampayho 1
19. Pasienkové a lesné pozemkové spoločenstvo Modrany, 946 33 Modrany 337
20. Kubinová Irena, 949 01 Nitra, Trieda Andreja Hlinku 613/24
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21. Krejčiová Eva, 821 08 Bratislava, Jégeho 7
22. Rubanka, spol. s r. o., 941 36 Rúbaň 470
23. Kľúčovský Peter, 979 01 Rimavská Sobota, Gorkého 329/30
24. Kľúčovský Vladimír, Ing., 841 01 Bratislava 5 – Petržalka, Poloreckého 2701/9
25. Klucovska Kristina, MUDr., 079 63 Ruinen, Molenstraat 2, 7963 AJ, Holandsko
26. ABONA s.r.o., Jasová 616
27. Obec Dubník, 941 35 Dubník 244
28. Neznámi účastníci konania, resp. vlastníci lesných pozemkov v k.ú. obcí Bátorove Kosihy,
Modrany, Mudroňovo, Pribeta, Svätý Peter, Farná, Veľké Ludince, Dubník, Gbelce, Jasová, Kolta,
Svodín, Nová Vieska, Rúbaň a Strekov, ktorých pobyt nie je konajúcemu správnemu orgánu
známy
Doručuje sa za účelom zverejnenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Obec Bátorove Kosihy
Obec Modrany
Obec Mudroňovo
Obec Pribeta
Obec Svätý Peter
Obec Farná
Obec Veľké Ludince
Obec Dubník

vyvesené dňa: 20.06.2022

9. Obec Gbelce
10. Obec Jasová
11. Obec Kolta
12. Obec Svodín
13. Obec Nová Vieska
14. Obec Rúbaň
15. Obec Strekov

..........................................
pečiatka, podpis

zvesené dňa: ............................

............................................
pečiatka, podpis

