
OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN
ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV

Hviezdoslavova 3, 911 01  Trenčín____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-TN-OOP4-2022/018903-012

Trenčín
26. 07. 2022

Rozhodnutie
č. OU-TN-OOP4-2022/018903-012

Popis konania / Účastníci konania
Doručuje sa verejnou vyhláškou podľa § 67 ods. 2 zákona o lesoch, týmto účastníkom konania o schválení
programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Kšinná na obdobie rokov 2022-2031:

Obhospodarovateľom lesov:
1. Bežo Jozef, Ing. Topoľová 1466/ 31, 957 01 Bánovce nad Bebravou
2. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, Kšinná 255, 956 43 Kšinná
3. Flórová Dušana, Mgr., rod. Botková a spol., Kpt. Nálepku 378/7, 956 41 Uhrovec
4. Horníková Mária a spol., Žitná-Radiša 186, 956 42 Žitná Radiša
5. Hrčka Ján a spol., Bohrova 11, 851 01 Bratislava
6. Kohútová Marta a spol., Žitná - Radiša 55, 956 42 Žitná Radiša
7. Kušnier Vladimír, Ing., J. Kráľa 27, 957 01 Bánovce nad Bebravou
8. LESY SR, štátny podnik organizačná zložka OZ Považie, Hodžova 38, 911 52 Trenčín
9. Meloun Vladimír a spol., Šafárikova 2817, 955 01 Topoľčany
10. Melounová Anna a spol., Kšinná 246, 956 43 Kšinná
11. Obec Omastiná, Obecný úrad, Omastiná 90, 956 42 Omastiná
12. Obec Žitná Radiša, Obecný úrad, Žitná Radiša, Žitná 105, 956 42 Žitná - Radiša
13. Pozemkové spoločenstvo "Pavle Háj", Jozef Sečanský, Kšinná 253, 956 41 Uhrovec
14. Pozemkové spoločenstvo LES a PASIENOK, Viliam Kusý, Omastiná 90, 956 41 Uhrovec
15. Pozemkové spoločenstvo Uhrovské Podhradie, Adrián Sukeník, Uhrovské Podhradie 54, 956 41
Uhrovec
16. Rosalex, s.r.o., Ing. Jozef Murár, Kpt. Nálepku 198/6, 972 45 Bystričany
17. Sečanská Gabriela a spol., Obr. mieru 163/32, 955 01 Topoľčany
18. Spoločenstvo vlastníkov lesov Demovec, pozemkové spoločenstvo, Ing. Jozef Bežo, Topoľová
1466/31, 957 01 Bánovce nad Bebravou
19. Škorcová Oľga a spol., Striebornícka 432/25, 956 41 Uhrovec
20. Škutová Eva, Kšinná 245, 956 43 Kšinná
21. Škutová Petra, Kšinná 245, 956 43 Kšinná
22. Štefan Škorec a spol., Závada pod Čiernym vrchom pozemkové spoločenstvo, Ing. Jozef Bežo,
Topoľová 1466/31, 957 01 Bánovce nad Bebravou
23. Trebichavská Darina, ul. 9. mája 592/24, 957 01 Bánovce nad Bebravou
24. Urbárska spoločnosť Kšinná, pozemkové spoločenstvo Kšinná 136, Štefan Hanko, Kšinná 136, 956
41 Uhrovec
25. Urbárska spoločnosť Omastiná, pozemkové spoločenstvo, V. Kusý, Omastiná 85, 956 41
26. Urbárska spoločnosť Žitná pozemkové spoločenstvo, Ing. Adam Martiš, Žitná Radiša 5 956 41
Uhrovec
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27. Urbárska spoločnosť, pozem. spol. Radiša, Branislav Ondrka, Žitná - Radiša 185, 956 41 Uhrovec
28. Urbárske spoločenstvo Závada pod Čiernym vrchom, pozemkové spoločenstvo, Závada pod Čiernym
vrchom 79, 956 41 Kšinná

Vlastníkom lesných pozemkov:
1. Vlastníci lesných pozemkov patriaci do lesného celku v k. ú. Kšinná
2. Vlastníci lesných pozemkov patriaci do lesného celku v k. ú. Omastiná
3. Vlastníci lesných pozemkov patriaci do lesného celku v k. ú. Radiša
4. Vlastníci lesných pozemkov patriaci do lesného celku v k. ú. Uhrovské Podhradie
5. Vlastníci lesných pozemkov patriaci do lesného celku v k. ú. Závada pod Čiernym vrchom
6. Vlastníci lesných pozemkov patriaci do lesného celku v k. ú. Žitná

Doručuje sa elektronicky ako verejná vyhláška so žiadosťou o zverejnenie na úradnej tabuli obce
Kšinná, Omastiná, Žitná-Radiša, Uhrovské Podhradie (po uplynutí vývesnej lehoty s vyznačením dátumu
vyvesenia a zvesenia, pečiatkou a podpisom vrátiť na OU Trenčín, OOP, Hviezdoslavova 3, 91101
Trenčín):

Vyvesené dňa: .......................................... Pečiatka, podpis:........................................

V:...............................................................

Zvesené dňa ............................................ Pečiatka , podpis:.......................................

V:.............................................................

Výrok
Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, ako príslušný orgán štátnej správy lesného
hospodárstva podľa § 4 ods. 2, ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 56 ods. 1 písm. b) a podľa §
59 písm. c) a i) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“),
v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto

rozhodol:

I.
Podľa § 41 ods. 13 zákona o lesoch

schvaľuje
návrh programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Kšinná na obdobie rokov 2022 – 2031, ktorý
vypracoval vyhotovovateľ programu starostlivosti o lesy: EuroForest, s. r. o., Topoľová 26, 960 01 Zvolen

A. na výmere:
lesné pozemky: 5333,2892 ha
lesné porasty: 5232,0801 ha
hospodárske lesy: 3617,7747 ha
ochranné lesy: 1614,3054 ha
lesy osobitného určenia: -
ostatné lesné pozemky: 101,2091 ha

B. so záväzným údajom:
celkový objem dreva predpísaný na ťažbu za lesný celok: 158759 m3 h. b. k.

C. so záväzným údajom:
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celkový objem dreva predpísaný na ťažbu vo vlastníckych celkoch (v m3 h. b. k.) podľa jednotlivých
obhospodarovateľov lesov, uvedený v tabuľkách A1, ktoré tvoria prílohu tohto rozhodnutia a sú uložené
v elektronickej forme na Okresnom úrade Trenčín, odbore opravných prostriedkov.

II.
Podľa § 16 ods. 1 zákona o lesoch

vyhlasuje ochranné lesy

na obdobie platnosti programu starostlivosti o lesy od roku 2022 do roku 2031 na lesnom celku Kšinná
na celkovej výmere 1614,3054 ha v tomto členení:

A. podľa § 13 ods. 2 písm. a) zákona o lesoch, na výmere 987,7541 ha – lesy na mimoriadne nepriaznivých
stanovištiach, ako sú najmä sutiny, strže, strmé svahy so súvislo vystupujúcou materskou horninou,
nespevnené štrkové nánosy, rašeliniská, mokrade a inundačné územia vodných tokov, v porastoch:
1A, 2A, 2F - 3A, 4, 8, 10, 15A - 16A, 16C, 18 - 19, 23 - 25, 34A, 35A - 36, 38B - 39A, 40, 43B, 44B -
45A, 47, 54A, 56 - 57A, 58A, 66A, 69 - 71, 73 - 74 , 79B - 79C, 81A, 82A, 83A - 85, 88 - 89, 94 - 95, 97
- 98, 100, 102, 109 - 112B, 118A, 120A - 120B, 122, 124 – 126, 130, 132, 137A - 138, 140, 143, 165C,
178A - 178B, 195A - 195B, 255, 257, 262, 264, 267, 269A, 275, 279B, 281A - 281B, 291, 295 - 296, 299
- 300, 308, 338 - 339B, 346B, 347, 366B, 441 - 442, 445, 446B - 447A, 448 - 451, 601, 611D, 627 - 628,
630, 643B - 644, 654, 656, 661,

B. podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona o lesoch, na výmere 626,5513 ha – ostatné lesy s prevažujúcou
funkciou ochrany pôdy, v porastoch:
1B, 2B - 2E, 3B, 5, 16B, 21A - 21D, 26 - 27, 34B, 37 - 38A, 39B, 41A - 43A, 44A, 45B - 46B, 48A - 48B,
51A - 52, 54B, 57B, 58B, 64, 66B - 68, 79A, 79D - 80, 81B, 82B, 105A - 105B, 108, 118B, 127, 161A -
161C, 165A - 165B, 169A - 169D, 184, 197A - 197B, 202, 258 - 261, 269B, 271A - 273, 279A, 280, 283,
286A - 290B, 292, 294, 346A, 346C, 358, 366A, 366C, 434, 440, 446A, 447B, 456 - 457, 459, 611A -
611C, 617A - 617B, 633, 643A, 647 - 648, 651, 655, 658, 665, 668.

Odôvodnenie
Návrh programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Kšinná na obdobie rokov 2022 – 2031 (ďalej len
„návrh PSL“) vyhotovil vyhotovovateľ programu starostlivosti o lesy: EuroForest, s. r. o., Topoľová 26,
960 01 Zvolen (ďalej len „vyhotovovateľ PSL“). Vydaniu tohto rozhodnutia predchádzalo konanie o určení
lesného celku Kšinná na obdobie rokov 2022 – 2031 a vypracovanie protokolu o výsledkoch prerokovania
správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre
lesný celok Kšinná na obdobie rokov 2022 – 2031, v ktorom boli zapracované pokyny na vyhotovenie
programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Kšinná na obdobie rokov 2022 – 2031 a taktiež pripomienky
účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy, predložené k správe o doterajšom hospodárení
a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Kšinná na obdobie rokov
2022 – 2031.

Lesný celok Kšinná ako jednotka priestorového rozdelenia lesa podľa § 39 ods. 1 písm. b)
zákona o lesoch, pre ktorú sa vyhotovil návrh PSL, bol určený z vlastného podnetu Okresného
úradu Trenčín, odboru opravných prostriedkov (ďalej len „OÚ TN, OOP“), rozhodnutím č. OU-TN-
OOP4-2020/013790-004 zo dňa 11. 08. 2020.

Návrh PSL bol vyhotovený na základe komplexného zisťovania stavu lesa v lesnom celku Kšinná a
výsledkov prerokovania správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu
starostlivosti o lesy pre lesný celok Kšinná na obdobie rokov 2022 – 2031, zapísaných v Protokole zo
dňa 29. 06. 2021.

Národné lesnícke centrum vo Zvolene dňa 25. 04. 2022 oznámilo OÚ TN, OOP, že po kontrole návrhu
PSL a elaborátov, odporúča návrh PSL na schvaľovacie konanie. Kontrola Národného lesníckeho
centra vo Zvolene spočívala v posúdení súladu údajov návrhu PSL so skutočným stavom v teréne,
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v dodržiavaní pracovných postupov hospodárskej úpravy lesov, lesníckeho informačného štandardu a
štandardu digitálneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva.

Listom č. OU-BN-OSZP-2022/005325-002, doručeným OÚ TN, OOP dňa 23. 05. 2022, sa Okresný úrad
Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie ako miestne a vecne príslušný orgán
štátnej vodnej správy, vyjadril podľa § 28 ods. 2 písm. i) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov k návrhu
PSL takto:
„Z hľadiska záujmov orgánu štátnej vodnej správy nemáme k posudzovanému návrhu pripomienky za
podmienky, že bude rešpektovaný režim činnosti v ochrannom pásme vodárenského zdroja v zmysle
platného rozhodnutia vodohospodárskeho orgánu.“

Ďalej listom č. OU-TN-OSZP1-2022/019108-006, doručeným OÚ TN, OOP dňa 02. 06. 2022 sa Okresný
úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny,
vyjadril podľa § 7 ods. 5, § 9 ods. 1 písm. m) a § 28 ods. 5 a ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) k návrhu
PSL takto:
„Záver:
1) Požiadavky orgánu ochrany prírody v zásade vyhotoviteľ zapracoval do návrhu programu starostlivosti
o lesy pre lesný celok Kšinná na roky 2022 – 2031.
2) Orgán ochrany prírody posúdil návrh programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Kšinná aj podľa § 7
ods. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny z hľadiska pestovania a výsadby nepôvodných druhov drevín
a nemá voči nemu výhrady. Pripomienky orgánu ochrany prírody k výsadbe a pestovaniu nepôvodných
druhov zapracoval vyhotoviteľ už do návrhu programu starostlivosti o lesy. Na prípadnú výsadbu a
pestovanie nepôvodných druhov drevín za hranicami zastavaného územia obce nad rozsah uvedený v
predloženom programe starostlivosti o lesy sa však bude vyžadovať súhlas orgánu ochrany prírody podľa
§ 7 ods. 3 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny.
3) Návrh programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Kšinná na roky 2022 – 2031 sa týka aj území
európskeho významu SKUEV0128 Rokoš, SKUEV0275 Kňaží stôl a chráneného vtáčieho územia
SKCHVU028 Strážovské vrchy, ktoré patria do európskej sústavy chránených území Natura 2000. Preto
návrh prešiel zároveň primeraným hodnotením jeho vplyvu na územia európskej sústavy chránených
území z hľadiska cieľov ich ochrany podľa § 28 ods. 5 až ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny a
bolo zistené, že nebude mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom významný
vplyv na územie európskej sústavy chránených území, ani nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu
uvedených území európskeho významu z hľadiska cieľov ich ochrany.
4) Na základe vyššie uvedeného, ako orgán ochrany prírody, odporúčame program starostlivosti o lesy
pre lesný celok Kšinná na roky 2022 – 2031 schváliť.“

OÚ TN, OOP listom zo dňa 28. 06. 2022 dal účastníkom schvaľovacieho konania možnosť, v zmysle §
33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, aby sa pred vydaním
rozhodnutia o schválení návrhu PSL a o vyhlásení ochranných lesov pre lesný celok Kšinná mohli vyjadriť
k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, v lehote 3 dní odo dňa
doručenia výzvy. V určenej lehote OÚ TN, OOP neboli doručené žiadne pripomienky.

Kategória ochranných lesov podľa § 13 zákona o lesoch bola vyhlásená na návrh vyhotovovateľa PSL
podľa § 16 ods. 1 zákona o lesoch. Návrh ochranných lesov vychádza z vypracovanej správy o doterajšom
hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Kšinná na
obdobie rokov 2022 – 2031 podľa § 41 ods. 6 zákona o lesoch. Návrh ochranných lesov bol do predmetnej
správy zapracovaný na základe prieskumov komplexného zisťovania stavov lesov v zmysle § 31 vyhlášky
MPRV SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesa a ochrane lesa, vykonaných Národným lesníckym
centrom vo Zvolene, ústavom pre hospodársku úpravu lesov, odborom komplexného zisťovania stavu
lesa, v rámci ktorých bola preverená kategorizácia lesov na lesnom celku Kšinná. V zmysle § 2 ods.
2 vyhlášky MPRV SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesa a ochrane lesa „Subkategórie
ochranných lesov podľa odseku 1 sa vyhlasujú na základe posúdenia podmienok a charakteru stanovišťa
a na základe lesných typov podľa lesných vegetačných stupňov uvedených v prílohe č. 1.“



5 / 6

OÚ TN, OOP dňa 08. 07. 2022 listom požiadal Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
sekciu lesného hospodárstva a spracovania dreva o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia vo veci
schválenia návrhu PSL z dôvodu, že OÚ TN, OOP doručuje všetky písomnosti v predmetnom konaní
verejnou vyhláškou podľa § 67 ods. 2 zákona o lesoch v znení neskorších predpisov, čo značne predlžuje
predmetné konanie. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcia lesného hospodárstva a
spracovania dreva listom zo dňa 12. 07. 2022 predĺžilo lehotu na vydanie rozhodnutia vo veci schválenia
návrhu PSL do 29. 09. 2022. OÚ TN, OOP o predlžení lehoty na vydanie predmetného rozhodnutia
upovedomil všetkých účastníkov konania listom zo dňa 20. 07. 2022.

OÚ TN, OOP po posúdení označeného návrhu PSL a preskúmaní všetkých jeho náležitosti podľa § 40
zákona o lesoch a na základe skutočnosti, že návrh plánu hospodárskych opatrení na obdobie rokov
2022 – 2031 bol zo strany vyhotovovateľa PSL prerokovaný s obhospodarovateľmi lesa za súčinnosti ich
odborných lesných hospodárov podľa § 35 ods. 7 vyhlášky MPRV SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej
úprave lesa a ochrane lesa a na základe vyjadrenia orgánu štátnej vodnej správy a vyjadrenia orgánu
štátnej správy ochrany prírody a krajiny k návrhu PSL a taktiež oznámenia Národného lesníckeho centra
vo Zvolene, že k návrhu PSL zverejneného vyhotovovateľom PSL na L-Disku informačného systému
lesného hospodárstva nemá pripomienky, rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je doručované bez príloh resp. Programu starostlivosti o lesy pre lesný celok
Kšinná na obdobie platnosti 2022-2031, keďže podľa § 41 ods. 13 zákona o lesoch účastníkom
konania a zúčastneným osobám sa doručuje len oznámenie o schválení programu starostlivosti o
lesy. Vyhotovovateľ PSL do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia protokolárne
odovzdá súčasti programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Kšinná na obdobie platnosti 2022-2031,
špecifikované v čiastkovej zmluve o dielo č. 339/NLC/2020-VO, OÚ TN, OOP. Následne OÚ TN,
OOP oznámi jednotlivým obhospodarovateľom lesa miesto a termín odovzdávania súčasti programu
starostlivosti o lesy pre lesný celok Kšinná na obdobie platnosti 2022-2031.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa ustanovenia § 41 ods. 13 zákona o lesoch a § 54 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, môže účastník konania odvolať do 15 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva Okresnému úradu Trenčín, odboru opravných prostriedkov,
referátu lesného hospodárstva, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Odvolanie proti rozhodnutiu o
schválení programu starostlivosti o lesy nemá odkladný účinok. Účastník konania sa môže odvolať len v tej
časti, ktorá sa ho týka. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí
právoplatnosti preskúmateľné súdom.

Príloha:
- celkový objem dreva predpísaný na ťažbu vo vlastníckych celkoch podľa jednotlivých
obhospodarovateľov lesov, uvedený v tabuľkách A1, ktoré sú v elektronickej forme k dispozícií k
nahliadnutiu na OÚ Trenčín, OOP.

JUDr. Eva Plevová
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10126

Doručuje sa
Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41  Kšinná, Slovenská republika
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Obec Omastiná, Omastiná 90, 956 41  Omastiná, Slovenská republika
Obec Žitná - Radiša, Žitná Radiša 105, 956 42  Žitná-Radiša, Slovenská republika
Obec Uhrovské Podhradie, Uhrovské Podhradie 20, 956 41  Uhrovské Podhradie, Slovenská republika
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01  Trnava, Slovenská
republika

Na vedomie
Ing. Juraj Adamus, Novomeského 1322/16, 957 04 Bánovce nad Bebravou 1
Peter Bulejko, Dubodiel 106, 913 23 Dubodiel
Jozef Cimerman, Partizánska 258/18, 956 41 Uhrovec
Jozef Čertek, Pod Vodojemom 473/41, 956 41 Uhrovec
Ing. Adam Martiš, Žitná 42, 956 41 Uhrovec
Ing. Jozef Murár, Kpt. Nálepku 198/6, 972 45 Bystričany
Miroslav Obert, Striebornícka 435/28, Uhrovec, Bánovce nad Bebravou


