
Dôvodová správa k zákonu č. 326/2005 Z. z. o lesoch 

 

Anotácia: 

Napriek čiastkovým novelizáciám doteraz platných predpisov v oblasti lesného hospodárstva, tieto už 
celkom nezodpovedajú aktuálnym spoločensko-politickým, ekonomickým a ekologickým 
podmienkam a požiadavkám na hospodárenie v lesoch SR. Návrh zákona  č. 326/2005 Z. z. o lesoch 
vychádza zo spoločenského poslania lesov ako jednej z najdôležitejších zložiek životného prostredia a 
zároveň ako producenta obnoviteľnej suroviny – drevnej hmoty. Nadväzuje na bohatú tradíciu 
minulého lesníckeho zákonodarstva a súčasne sa zameriava na zabezpečenie modernej koncepcie 
trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, ktorá sa definuje ako hospodárenie v lesoch a ich 
využívanie takým spôsobom, aby sa zachovala ich biologická diverzita, produkčná a regeneračná 
schopnosť, vitalita a schopnosť plniť v súčasnosti aj v budúcnosti zodpovedajúce funkcie na miestnej, 
regionálnej a národnej úrovni, pričom sa tým nespôsobí poškodenie ostatných ekosystémov. 

Zákon č. 326/2005 z. z. o lesoch 

Dôvodová správa 

Všeobecná časť 

Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2004 sa Ministerstvu pôdohospodárstva 
SR uložilo vypracovať a predložiť návrh zákona o lesoch. V súčasnosti platnú právnu úpravu o lesoch 
tvoria zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov a zákon SNR č. 100/1977 Zb. o 
hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov, vrátane 
všeobecných predpisov vydaných na vykonanie týchto zákonov. Napriek čiastkovým novelizáciám 
doteraz platných predpisov v oblasti lesného hospodárstva, tieto už celkom nezodpovedajú 
aktuálnym spoločensko-politickým, ekonomickým a ekologickým podmienkam a požiadavkám na 
hospodárenie v lesoch SR. 

Návrh zákona svojou problematikou nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v 
článku 70 Európskej dohody o pridružení, ale patrí medzi priority NPAA a Partnerstva pre vstup. 

Najvýznamnejšie skutočnosti pre vypracovanie nového zákona o lesoch sú: 

• nárast požiadaviek na zabezpečovanie mimoprodukčných funkcií lesa, 

• vytvorenie rovnováhy medzi verejnými záujmami a požiadavkami vlastníkov lesov, 

• legislatívne riešenie náhrady škôd a náhrad za obmedzenie vlastníckych práv, 

• vytvorenie predpokladov na finančné zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, 

• racionalizácia a skvalitnenie výkonu štátnej správy a dozoru nad hospodárením v lesoch, 

• zosúladenie s vecne príslušnou legislatívou Európskej únie (EÚ), 

• zabezpečenie súladu a previazanosti so zákonmi ovplyvňujúcimi realizáciu ustanovení právnych 
predpisov v lesníctve, najmä so zákonom o ochrane prírody a krajiny, 

• odstránenie súčasnej legislatívnej roztrieštenosti lesníckej problematiky a jej sústredenie do 
uceleného právneho predpisu. 

Návrh zákona o lesoch vychádza zo spoločenského poslania lesov ako jednej z najdôležitejších zložiek 
životného prostredia a zároveň ako producenta obnoviteľnej suroviny – drevnej hmoty. Nadväzuje na 
bohatú tradíciu minulého lesníckeho zákonodarstva a súčasne sa zameriava na zabezpečenie 
modernej koncepcie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, ktorá sa definuje ako hospodárenie 
v lesoch a ich využívanie takým spôsobom, aby sa zachovala ich biologická diverzita, produkčná a 
regeneračná schopnosť, vitalita a schopnosť plniť v súčasnosti aj v budúcnosti zodpovedajúce funkcie 



na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, pričom sa tým nespôsobí poškodenie ostatných 
ekosystémov. 

Vzhľadom na skutočnosť, že v EÚ neexistuje jednotná lesnícka politika, ani právny predpis 
usmerňujúci hospodárenie v lesoch, uskutočnilo ministerstvo pôdohospodárstva podrobnú analýzu 
tej legislatívy EÚ, ktorá s lesníctvom v určitých oblastiach súvisí. Túto legislatívu tvoria najmä 
nariadenia ES, ktoré sú v členských štátoch priamo aplikovateľné. V návrhu zákona sa využili tiež 
poznatky z podrobnej analýzy lesníckej legislatívy európskych štátov s vyspelým a porovnateľným 
lesným hospodárstvom. 

V porovnaní s doterajšími právnymi predpismi sú niektoré ustanovenia návrhu zákona v dôsledku 
širšieho uplatňovania mimoprodukčných funkcií lesov, zohľadnenia lesníckej legislatívy EÚ, ako aj v 
súvislosti s rešpektovaním základných práv a slobôd občanov podrobnejšie a konkrétnejšie. Návrh 
zákona je však svojim zameraním a rozsahom porovnateľný so zákonmi vyspelých európskych krajín i 
transformujúcich sa krajín strednej a východnej Európy. 

Účelom tohto zákona je predovšetkým zachovanie a zveľaďovanie lesov ako prírodného bohatstva 
krajiny, tvoriaceho základnú zložku životného prostredia. Lesy v SR sú rovnako ako v celej strednej 
Európe významne poznačené činnosťou človeka. Prírodné (pôvodné) lesy sa likvidovali a využívali na 
pastvu už od 13. storočia a postupne sa vytrácali aj z najodľahlejších oblastí. Dnešné lesné 
ekosystémy sú zmenené do takej miery, že pre plnenie všetkých ich funkcií vyžadujú stálu pozornosť 
človeka. Samoregulačná schopnosť lesných porastov sa oslabila do tej miery, že ich ponechanie na 
prirodzený vývoj by znamenalo nepretržitý vznik katastrofických situácií, ako to môžeme vidieť aj na 
dôsledkoch veternej smršte z 19. novembra 2004. Príroda by si s takýmito situáciami poradila iba za 
príliš dlhé obdobie. Preto je cieľom tohto zákona zabezpečenie plánovitého a odborného 
hospodárenia v lesoch. 

V ostatnom období nadobúdajú, okrem produkčných funkcií, stále väčší význam mimoprodukčné 
funkcie lesov. Les už svojou existenciou prispieva k zachovaniu a obnove prírodnej rovnováhy, k 
ochrane a udržaniu biodiverzity a zabezpečuje ďalšie nenahraditeľné spoločenské, ekologické a 
environmentálne funkcie. Z uvedeného dôvodu je účelom tohto zákona tiež dosiahnutie vyváženého 
stavu medzi oprávnenými záujmami vlastníkov lesa a verejnými záujmami. Vlastníctvo v lesnom 
hospodárstve nemožno ani v súčasnosti chápať ako nikým a ničím neobmedzované panstvo vlastníka 
nad vecou – nad lesmi. Pretože les tvorí základnú zložku životného prostredia, nemožno oddeľovať 
súkromné a verejné záujmy, ale prostredníctvom právnej normy je potrebné tieto záujmy vhodne 
skĺbiť tak, aby sa zabezpečila účinná ochrana a starostlivosť o lesy, ako o súčasť prírodného bohatstva 
SR. 

Jedným zo základných predpokladov na dosiahnutie tohto zámeru je vytvorenie vhodných 
ekonomických podmienok. Keďže lesy, ako už bolo uvedené, plnia okrem produkčnej aj 
mimoprodukčné, najmä ekologické a environmentálne funkcie, zabezpečovanie ktorých spôsobuje 
vlastníkom lesov obmedzenie vlastníckych práv vo výške viac ako 1 miliardu Sk ročne, návrh zákona 
ustanovuje povinnosť štátu, príslušných právnických osôb alebo fyzických osôb, v súlade s Ústavou 
SR, poskytnúť z dôvodu obmedzenia hospodárenia alebo vykonávania opatrení vo verejnom alebo 
inom záujme finančnú náhradu za tieto obmedzenia. V záujme plnenia všetkých funkcií lesov a 
potrieb spoločnosti bude štát podporovať činnosti zamerané na obnovu a rozvoj lesného 
hospodárstva, tvorbu a zachovanie krajiny a ochranu lesa. Ďalej tiež podporí vybrané činnosti v rámci 
hospodárskej úpravy lesov, lesníckeho výskumu a vývoja, poradenstva a vzdelávania v neštátnom 
lesníckom sektore. 

Zároveň vlastníci a obhospodarovatelia lesa budú povinní hospodáriť v lesoch podľa zásad odborného 
hospodárenia, včas a účinne vykonávať opatrenia proti abiotickým škodlivým činiteľom, rastlinným, 
živočíšnym škodcom a požiarom. Okrem toho budú povinní umožniť (okrem zákonom ustanovených 
výnimiek) verejné využívanie lesov, viesť príslušné evidenčné výkazy a poskytovať údaje o lesnom 
majetku pre potreby informačného systému lesného hospodárstva a pri hospodárení v lesoch brať 



ohľad na životné prostredie nielen na vlastnom majetku, ale aj na ostatných pozemkoch dotknutých 
ich činnosťou. 

Problematiky návrhu zákona o lesoch sa dotýkajú dve nariadenia Európskych spoločenstiev uvedené 
v doložke zlučiteľnosti návrhu zákona s právom EÚ. Vzhľadom na to, že nariadenia, ako právne akty 
Európskej únie, sú priamo aplikovateľné v právnom poriadku jej členských štátov, vypracovanie 
tabuliek zhody nie je potrebné a nie sú súčasťou predkladaného materiálu. 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ostatnými zákonmi a všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

Ministerstvo financií SR listom č. 13344/2004-81 z 08. 06. 2004 a následne aj listom č. 
MF/9096/2004-81 z 26. 10. 2004 uplatnilo zásadné pripomienky, ktorými žiada doplniť a 
konkretizovať kvantifikáciu dosahov na verejné financie (odhad príjmov a výdavkov) ako aj vplyv 
realizácie navrhovaných opatrení, osobitne v prípadoch správy lesov v pôsobnosti MO SR. Tieto 
požiadavky boli do návrhu zákona zapracované. 

Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť 

Dosahy na verejné financie 

Prehľad príjmov a výdavkov zo ŠR na roky 2005 až 2007, vyplývajúcich z ustanovení návrhu zákona a 
porovnanie na rozpočet 2004 s vyčíslením vplyvu na štátny rozpočet.  

 

I. Príjmy v mil. Sk 

Označenie ustanovenia §/ods./písm. 

Vecná náplň 

Rozpočet 

2004 

Príjmy v rokoch 

Dopad na ŠR 

2005 

2006 

2007 

2005 

2006 

2007 

9 

náhrada za stratu mimoprodukčných funkcií lesa 

5,0 

30,0 

30,0 

30,0 

25,0 

25,0 



25,0 

39/4 

úhrada súčastí LHP obhospodarovateľom 

0,0 

22,8 

26,8 

24,9 

22,8 

26,8 

24,9 

63/7 

Príjmy z pokút 

0,0 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

Spolu 

 

5,0 

54,3 

58,3 

56,4 

49,3 

53,3 

51,4 

II. Výdavky v mil. Sk 

Označenie ustanovenia §/ods./písm. 

Vecná náplň 

Rozpočet 

2004 

Výdavky v rokoch 

Dopad na ŠR 

2005 



2006 

2007 

2005 

2006 

2007 

54/1/a 

odborná správa lesov 

0,0 

5,9 

5,9 

5,9 

+5,9 

+5,9 

+5,9 

54/1/b 

lesnícky výskum a štátne úlohy výskumu a vývoja v LH 

17,9 

19,0 

20,0 

20,0 

+1,1 

+2,1 

+2,1 

54/1/c 

vyhotovovanie LHP 

54.0 

75,3 

88,7 

82,5 

+21,3 

+34,7 

+28,5 

54/1/d 

rozvoj HÚL, metód a postupov jej vykonávania 

7,0 

7,5 



7,5 

7,5 

+0,5 

+0,5 

+0,5 

54/1/e 

komplexné zisťovanie stavu lesa vrátane národnej inventarizácie lesov a monitoringu lesov 

6,0 

7,5 

7,5 

7,5 

+1,5 

+1,5 

+1,5 

54/1/f 

tvorba a spravovanie informačného systému LH 

9,0 

10,0 

10,0 

10,0 

+1,0 

+1,0 

+1,0 

54/1/g 

tvorba,spravovanie, vydávanie a archivácia ŠTMD s obsahom LH 

8,0 

9,0 

9,0 

9,0 

+1,0 

+1,0 

+1,0 

54/1/h 

kontrola reprodukčného materiálu a ochrana genetických zdrojov lesných drevín 

2,5 

3,8 



3,8 

3,8 

+1,3 

+1,3 

+1,3 

54/1/i 

lesnícka ochranárska služba 

3,0 

3,8 

3,8 

3,9 

+0,8 

+0,8 

+0,9 

54/1/j 

monitorovanie zdravotného stavu lesov 

2,9 

3,0 

3,0 

3,2 

+0,1 

+0,1 

+0,3 

54/1/k 

letecký protipožiarny monitoring, evidencia lesných požiarov a zabezpečovania varovného 
protipožiarneho systému 

4,0 

5,0 

5,0 

5,0 

+1,0 

+1,0 

+1,0 

54/1/l 

letecká veľkoplošná ochrana lesov a realizácia súvisiacich ozdravných opatrení 

24,9 



25,0 

26,0 

26,0 

+0,1 

+1,1 

+1,1 

54/1/m 

starostlivosť o DVT v správe ministerstvom zriadenej alebo založenej právnickej osoby, LTM, ZB a 
protipovodňová ochrana 

26,7 

27,2 

27,0 

27,0 

+0,5 

+0,3 

+0,3 

54/1/n 

zavádzanie systémov certifikácie lesov 

0,0 

1,0 

1,0 

1,0 

+1,0 

+1,0 

+1,0 

54/1/o 

špecifické činnosti vykonávané RO a PO zriadenými ministerstvom 

5,2 

6,0 

6,0 

6,0 

+0,8 

+0,8 

+0,8 

54/1/p 

zostavenie súhrnného lesníckeho ekonomického účtu 



0,2 

0,3 

0,3 

0,3 

+0,1 

+0,1 

+0,1 

54/1/q 

vzdelávanie a poradenstvo v LH 

0,0 

0,5 

0,5 

0,5 

+0,5 

+0,5 

+0,5 

Spolu 

 

171,3 

209,8 

225,0 

219,1 

+38,5 

+53,7 

+47,8 

III. Vplyv na štátny rozpočet v mil. Sk 

Výdavky - príjmy 

Rozpočet 

2004 

Výdavky - príjmy v rokoch 

Vplyv na ŠR 

2005 

2006 

2007 

2005 

2006 



2007 

Spolu 

166,3 

155,5 

166,7 

162,7 

-10,8 

+0,4 

-3,6 

 

Podľa vyčíslenia návrh zákona o lesoch nemá nepriaznivý vplyv na štátny rozpočet. V roku 2005 je 
vyčíslená úspora oproti rozpočtu 2004 na –10,8 mil. Sk, v roku 2006 bez vplyvu na ŠR a v roku 2007 
úspora -3,6 mil. Sk. 

Nárast príjmov štátneho rozpočtu v rokoch 2005 až 2007 sa prejavuje najmä pri uplatňovaní § 9 
náhrada za stratu mimoprodukčných funkcií lesa, keď v rozpočte na rok 2004 je príjem štátneho 
rozpočtu z odvodov za záber lesnej pôdy rozpočtovaný vo výške 5 mil. Sk a príjem z náhrad za stratu 
mimoprodukčných funkcií lesa v rokoch 2005 až 2007 je odhadnutý na základe časovej rady skutočnej 
výšky odvodov v rokoch 2000 až 2003 ( 2000 – 53,9 mil. Sk, 2001 – 49,7 mil. Sk, 2003 61,0 mil. Sk) vo 
výške 30 mil. Sk. Príjem z náhrad za stratu mimoprodukčných funkcií lesa nie je možne objektívne 
vykalkulovať, pretože nie sú k dispozícii údaje o výmere vyňatých pozemkov z lesného pôdneho 
fondu v budúcich rokoch. V súvislosti s novou filozofiou financovania vyhotovovania lesných 
hospodárskych plánov uplatnenej v návrhu zákona sa ako príjem štátneho rozpočtu prejaví úhrada za 
súčasti LHP, ktorú uhrádza obhospodarovateľ orgánu štátnej správy. 

Nepriaznivé vplyvy na výdavky štátneho rozpočtu sú spôsobené najmä uplatňovaním ustanovení § 48 
o odbornej správe lesov a  § 39 o súčastiach LHP a úhrade nákladov na jeho vyhotovenie. Zvýšené 
požiadavky na výdavky štátneho rozpočtu oproti súčasnému stavu v ostatných ustanoveniach zákona 
nie sú spôsobené prijatými novými záväzkami pre štát v návrhu zákona a ich kalkulované zvýšenie 
vyplýva z nedostatku zdrojov v súčasnom rozpočte, resp. z predpokladaných vplyvov medziročnej 
inflácie. 

Novým záväzkom pre štát je uplatňovanie ustanovenia § 48 o odbornej správe lesov, podľa ktorého 
stratu zo zabezpečenia odborného hospodárenia v lesoch (v ktorých obhospodarovateľ nezabezpečil 
odborné hospodárenie) uhrádza štát osobe určenej rozhodnutím orgánu štátnej správy lesného 
hospodárstva s uplatnením záložného práva na lesný majetok vlastníka. Ide o výkon odbornej správy 
lesa v nevýnosových lesoch, kde výnosy sú nižšie ako náklady na zabezpečenie nevyhnutných 
hospodárskych opatrení. Vykalkulovaná strata predstavuje približne 5,9 mil. Sk ročne. 

V prípade úhrady vyhotovovania LHP sa predpokladá, že náklady na vyhotovenie LHP najprv uhradí 
štát, pričom obhospodarovateľ následne uhradí (refunduje) orgánu štátnej správy súčasti plánu 
určené v návrhu zákona (opis porastov, plán hospodárskych opatrení, obrysová a porastová mapa). V 
roku 2005 sa vyhotovia LHP na výmere 175,1 tis. ha a vykalkulované náklady vo výške 75,3 mil. Sk 
uhradí štát, pričom náklady za súčasti LHP , ktoré uhradí obhospodarovateľ lesa, vykalkulované vo 
výške 22,8 mil. Sk, sa zároveň stanú príjmami štátneho rozpočtu. Podľa kalkulácie by náklady 
štátneho rozpočtu na vyhotovovanie LHP v roku 2005 mali byť približne na úrovni roku 2004 (-1,5 mil. 
Sk). V roku 2006 sa výmera, na ktorej sa budú vyhotovovať LHP zvyšuje oproti roku 2005 o 31,1 tis. 
ha, čo sa premieta do zvýšenia nárokov na štátny rozpočet 9,4 mil. Sk. V roku 2007 sa naopak 



výmera, na ktorej sa budú vyhotovovať LHP znižuje v porovnaní s rokom 2006 znižuje o 14,4 tis. ha a 
požiadavka na štátny rozpočet je nižšia o 4,3 mil. Sk. 

Rezort Ministerstva obrany SR v roku 2004 poskytol zo svojho rozpočtu dotáciu pre štátny podnik 
Vojenské lesy a majetky vo výške 24,5 mil. Sk, podľa výnosu MO SR č. SELP/K-15/3-357 o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti MO SR, na úhradu zvýšených nákladov v lesnej a poľnohospodárskej výrobe a na 
zabezpečenie ekologickej stability. MO SR uvažuje v rokoch 2005 až 2007, v súvislosti so zmenou 
spôsobu riadenia a zefektívnením riadenia, so znížením dotácií na lesnícku činnosť. Náklady na 
Vojenský lesný úrad, ktorý je samostatným úradom pre Odboru riadenia štátnej správy MO SR, v roku 
2004 predstavovali približne 0,95 mil. Sk. Ide o bežné výdavky vrátane miezd a odvodov a MO SR 
nepredpokladá ich zvyšovanie v rokoch 2005 až 2007. MP SR predpokladá po nadobudnutí účinnosti 
zákona presun týchto pracovníkov vrátane miezd a odvodov do kompetencie MP SR. 

Na základe uvedeného možno konštatovať, že v súvislosti so správou lesov sa ani v rezorte 
Ministerstva obrany nepredpokladá negatívny vplyv návrhu zákona na štátny rozpočet. 

Návrh zákona nemá vplyv na rozpočty štátnych fondov, rozpočty obcí a VÚC, rozpočet Sociálnej 
poisťovne, zdravotných poisťovní, ani na rozpočty Fondu národného majetku SR a Slovenského 
pozemkového fondu. 

Dosahy na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb 

Z odhadu dosahov návrhu zákona na životné prostredie a zamestnanosť je zrejmý jeho pozitívny 
vplyv na zvyšovanie životnej úrovne a kvality života obyvateľstva SR. Pozitívny vplyv návrhu zákona na 
kvalitu života vyplýva z vytvárania legislatívnych podmienok na využívanie mimoprodukčných funkcií 
lesov najmä rekreačnej, vodoochrannej, vodohospodárskej, zdravotnej a prírodoochrannej. Lesy s 
významnými mimoprodukčnými funkciami možno vyhlásiť za lesy ochranné lesy alebo lesy 
osobitného určenia s osobitným režimom hospodárenia, ktorý je zameraný na zachovanie a 
posilňovanie funkčnej účinnosti týchto lesov. Aby lesné hospodárstvo bolo schopné zabezpečovať 
neustále sa zvyšujúce požiadavky na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov je nutné uhradiť 
vlastníkom takýchto lesov náhradu za obmedzenie vlastníckych práv vyplývajúcu z osobitného režimu 
hospodárenia a poskytnúť podporu z prostriedkov štátneho rozpočtu na zabezpečovanie 
ekologických a environmentálnych funkcií. 

Životnú úroveň a kvalitu života významne ovplyvňuje tiež zachovanie tých ustanovení, ktoré sa týkajú 
verejného využívania lesov. V jeho rámci má právo každý vstupovať na lesné pozemky, a to bez 
ohľadu na ich vlastníctvo. Návrh zákona uvádza práva i povinnosti užívateľa pri verejnom využívaní 
lesov, ako aj činnosti, ktoré sú v lesoch zakázané. Lesy sú tiež významnou zložkou vidieckeho 
prostredia, preto sa pri vypracovaní návrhu zákona zohľadňovala potreba zachovania pracovných 
príležitostí vo vidieckych oblastiach a podpora rozvoja činnosti priamo nadväzujúcich na produkty 
lesa, ako sú napríklad drevospracujúci priemysel, turistika, vodné hospodárstvo, energetika a 
farmaceutický priemysel. 

Návrh zákona je v súlade s prioritami a cieľmi hospodárskej politiky. Tieto sa zosúladili s koncepciou 
lesníckych aktivít a zakotvili v Programe rozvoja lesného hospodárstva a v Koncepcii lesníckej politiky 
na roky 2004 až 2006. V uvedených dokumentoch sa rešpektovali tiež Strednodobá koncepcia 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja SR, Národný program zamestnanosti, Koncepcia politiky 
zamestnanosti, Stratégia regionálneho rozvoja SR, Návrh energetickej politiky, Drevo - surovina 21. 
storočia a ďalšie. Predkladaný návrh zákona o lesoch vychádza z uvedených dokumentov lesníckej 
politiky, ako aj z doposiaľ platnej Stratégie a koncepcie rozvoja lesníctva na Slovensku a Zásad štátnej 
lesníckej politiky na Slovensku.  

 

Dosahy na životné prostredie 



V poslednom desaťročí zosilnel v celosvetovom meradle tlak na zachovanie existencie lesov a 
posilnenie všetkých ich funkcií. Uvedené požiadavky sa presadzujú v rámci národnej stratégie trvalo 
udržateľného rozvoja a koncepcie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. V SR v zhode s týmto 
vývojom základné princípy štátnej lesníckej politiky vymedzujú lesnému hospodárstvu okrem 
produkčných funkcií aj úlohy starostlivosti o životné prostredie a zabezpečovanie mimoprodukčných 
funkcií lesov. Predpokladom plnenia uvedených úloh je zachovanie samotnej existencie lesa, ako 
nositeľa týchto funkcií. 

Ustanovenia predkladaného návrhu zákona vychádzajú z vyššie uvedených princípov, ktoré sú v 
súlade s cieľmi štátnej environmentálnej politiky schválenými vládou SR a Národnou radou SR v 
Stratégii, zásadách a prioritách štátnej environmentálnej politiky a v Národnom environmentálnom 
akčnom programe II (uznesenie vlády SR č. 1112/1999). Priority stratégie (ochrana ovzdušia, 
zabezpečenie pitnej vody, ochrana pôdy, problematika odpadov, zachovanie biologickej diverzity, 
ochrana a racionálne využívanie prírodných zdrojov) sú v súlade s koncepciou trvalo udržateľného 
hospodárenia v lesoch a deklarujú sa už v ustanovení § 1 ods. 2 písm. a), podľa ktorého je účelom 
navrhovaného zákona „zachovanie, zveľaďovanie a ochrana lesov ako zložky životného prostredia a 
prírodného bohatstva krajiny pre plnenie ich nenahraditeľných funkcií“. 

V záujme harmonického rozvoja lesov, ako stabilizačného prvku životného prostredia je zrejmá 
ekologická orientácia predloženého návrhu zákona, ktorú možno dokumentovať najmä 
ustanoveniami o: 

• ochrane lesných pozemkov, najmä povinnosti žiadateľov a orgánov štátnej správy lesného 
hospodárstva pri využívaní lesných pozemkov na iné účely, 

• diferencovanom hospodárení v lesoch, vytváranie podmienok na uplatňovanie osobitného režimu 
hospodárenia v ochranných lesoch, v lesoch osobitného určenia, uplatňovanie ekologicky 
prijateľných spôsobov hospodárenia, uplatňovanie zásad obnovy a výchovy lesa na dosiahnutie 
požadovanej ekologickej stability a biologickej diverzity lesných porastov, 

• ochrane lesov pred škodami spôsobovanými biotickými, abiotickými a antropogénnymi škodlivými 
činiteľmi, najmä povinnosť vlastníka vykonávať účinné preventívne opatrenia a používať látky a 
technológie šetriace prírodné prostredie, 

• odbornom hospodárení v lesoch, najmä povinnosť zabezpečiť odborné hospodárenie v lesoch 
prostredníctvom lesných hospodárskych plánov, vypracovaných podľa zásad trvalo udržateľného 
hospodárenia v lesoch konkretizovaných v dielach hospodárskej úpravy lesov, 

• podpore trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. 

Dosahy na zamestnanosť 

Stav zamestnanosti v hospodárskej sfére lesného hospodárstva v roku 2003 predstavoval v 
priemernom počte zamestnaných pracovníkov 18 078 zamestnancov. V hospodárskej sfére štátnych 
organizácií to bolo 11 478 zamestnancov, z ktorých bolo 3 910 technicko-hospodárskych 
zamestnancov a  7 568 robotníkov, pomocných a obslužných pracovníkov. V neštátnych lesoch 
pracovalo 6 600 zamestnancov, z toho 74 % robotníkov. V porovnaní s rokom 1990 sa zamestnanosť 
v lesnom hospodárstve znížila takmer na polovicu. Počet zamestnacov štátnych lesov klesal z dôvodu 
úbytku lesných pozemkov v ich správe a nárastu objemu prác vykonávaných dodávateľským 
spôsobom. Súbežne vznikajú nové subjekty vlastníkov neštátnych lesov a podnikateľské subjekty, 
ktorých pracovníkmi sú často bývalí technicko-hospodárskí zamestnanci a robotníci štátnych 
organizácií lesného hospodárstva. 

Cieľom lesníckej politiky je zabezpečenie takého počtu pracovných síl, aké si vyžaduje riadne 
hospodárenie v lesoch v závislosti od prírodných podmienok, stavu lesných porastov a celkovej 
výmery lesných pozemkov. V predkladanom návrhu zákona v porovnaní so súčasným stavom nie sú 
ustanovenia, ktoré by viedli k obmedzeniu hlavných lesníckych činností, a tým k znižovaniu 



zamestnanosti pri zabezpečovaní hospodárenia v štátnych i neštátnych lesoch. Predkladaný návrh v 
časti týkajúcej sa hospodárskej úpravy lesov ministerstvom zriadenej právnickej osobe neukladá 
vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov, v dôsledku čoho dôjde k odštátneniu tejto činnosti a 
jej zabezpečovaniu právnickými a fyzickými osobami, ktoré budú držiteľmi príslušného oprávnenia. 

Návrh zákona preberá doteraz uplatňované princípy a postupy ťažbovej úpravy lesa. Ich 
uplatňovaním, pri nastávajúcom zvyšovaní ťažbových možností v lesoch SR, možno predpokladať 
priaznivý vývoj zamestnanosti v hlavnej lesníckej činnosti (ťažba dreva, obnova a výchova lesa), ale aj 
v nadväzujúcich činnostiach pri spracovaní dreva. Zvýšené ťažbové možnosti vyplývajú zo súčasného 
vekového zloženia lesov SR, ktoré je charakterizované nadpriemerne vysokým zastúpením 
dospievajúcich lesných porastov s vekom 50 až 90 rokov. V týchto lesných porastoch sa bude 
postupne v nadchádzajúcich štyroch až piatich desaťročiach realizovať ich obnova. Zvýšenie 
ťažbových možností sa predpokladá na viac než 6,0 mil. m3 v roku 2010. Z analýz rastúcich ťažbových 
možností, ako aj možností zvýšenia finálneho spracovania drevnej hmoty v SR, uskutočnených v 
rámci programu „Drevo - surovina 21. storočia“, vyplynula možnosť vytvorenia približne 5 000 nových 
pracovných miest v odvetviach lesného hospodárstva a v odvetviach spracovávajúcich a využívajúcich 
drevo do roku 2010. Toto bude možné dosiahnuť, ak sa budú v primeranom rozsahu a citlivo 
uplatňovať obmedzujúce požiadavky zo strany orgánov štátnej správy ochrany prírody a krajiny. 

Návrh zákona vytvára tiež podmienky na využívanie prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ 
(Európskeho poľnohospodárskeho podporného a záručného fondu), a to zosúladením cieľa, 
predmetu a všeobecných pravidiel na ich poskytovanie. Poskytovanie uvedených prostriedkov EÚ sa 
v lesníctve orientuje na činnosti v rámci trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, zachovania a 
zlepšenia lesných zdrojov a rozšírenia zalesnených oblastí. Cieľom je spoločná politika rozvoja vidieka, 
ekologizácie poľnohospodárstva, vrátane lesníctva a zastavenie trendu ekonomického a sociálneho 
úpadku a vyľudňovaniu vidieka. Využívanie týchto prostriedkov sa prejaví vo vytváraní nových 
pracovných príležitostí najmä na vidieku pri činnostiach súvisiacich s lesníctvom (spracovanie dreva, 
vrátane menejhodnotného, lesných plodov, výroba predmetov z dreva, chov zvierat, rybárstvo, 
včelárstvo, lesoturistika, športové a rekreačné využívanie lesov, opravárenská a servisná činnosť a 
pod.) a čiastočne i v rámci hlavných lesníckych činností. 

Doložka zlučiteľnosti právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie 

1.Navrhovateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky 

2. Názov návrhu právneho predpisu: Zákon o lesoch  

3. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:  

Vyplývajú z Prístupovej zmluvy, najmä z Aktu o podmienkach pristúpenia. 

4. Problematika návrhu právneho predpisu je v práve Európskych spoločenstiev a v práve Európskej 
únie upravená: 

 a. v primárnom práve, a to v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (amsterdamské znenie) – 
hlava XIX (Životné prostredie) v čl. 174, 

 b. v sekundárnom práve, a to:  

  1. Monitorovanie lesov a environmentálne interakcie v spoločenstve 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 zo 17. novembra 2003 týkajúce sa 
monitorovania lesov a environmentálnych interakcií v spoločenstve (Forest Focus) v znení nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 788/2004 (Ú. v. EÚ L 138, 30. 4. 2004). Týmto nariadením sa 
zabezpečuje pokračovanie a ďalší rozvoj monitorovacích aktivít vykonávaných v minulosti 
prostredníctvom nariadenia Rady (EHS) č. 3528/1986 zo 17. novembra 1986 o ochrane lesov 
spoločenstva pred znečisťovaním ovzdušia a nariadenia Rady (EHS) č. 2158/1992 z 23. júla 1992 o 
ochrane lesov spoločenstva proti požiarom. Platnosť obidvoch uvedených nariadení skončila 31. 



decembra 2002. Nariadením sa ustanovuje program spoločenstva na široké, harmonizované, 
komplexné a dlhodobé monitorovanie stavu lesov. 

  2. Lesnícke opatrenia v poľnohospodárstve 

- Nariadenie Komisie (ES) číslo 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho podporného a záručného fondu (EAGGF). Toto 
nariadenie stanovuje rámec podpory Spoločenstva pre trvalo udržateľný rozvoj vidieka. 

5. Gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky 

6. Vyjadrenie stupňa kompatibility s právnou normou Európskej únie: úplná 

Návrh právneho predpisu akceptuje všetky relevantné články vyššie uvedených nariadení.  

7. Účasť expertov pri príprave návrhu právneho predpisu a ich stanovisko k zlučiteľnosti návrhu 
právneho predpisu s právom ES/EÚ:  

Bez účasti expertov. 

2. Osobitná časť 

Prvý  DIEL – Základné ustanovenia 

K § 1 

V predmete zákona sa vymedzujú okruhy lesníckych činností a vzťahov legislatívne upravené týmto 
zákonom. Uvedené sú tiež základné ciele navrhovanej úpravy, ktorými sú vytvorenie právneho rámca 
pre zachovanie, zveľaďovanie a ochranu lesov, plnenie ich nenahraditeľných funkcií, ako aj 
zabezpečenie diferencovaného, odborného a trvalo udržateľného hospodárenia v nich. Ustanovenia 
zákona sú zamerané tiež na vytvorenie rovnováhy medzi verejnými záujmami a záujmami vlastníkov a 
na vytvorenie ekonomických podmienok pre trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch. 

 

K § 2 

Medzi základné pojmy sa zaradili najdôležitejšie odborné výrazy špecifické pre lesné hospodárstvo. Z 
dôvodu veľkého počtu základných pojmov sa v § 2 umiestnili iba tie, ktoré sa používajú vo viacerých 
paragrafoch a častiach zákona, zatiaľ čo základné pojmy, týkajúce sa iba problematiky jedného 
paragrafu alebo časti, sa umiestnili v príslušnej časti návrhu zákona. 

Druhý DIEL – Lesné pozemky a ich ochrana 

K § 3 

V ustanoveniach tohto paragrafu sa definujú lesné pozemky a podrobnejšie sa špecifikuje ich 
členenie. Vymedzujú sa pozemky, ktoré orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže so 
súhlasom vlastníka a po predchádzajúcom vyjadrení príslušných orgánov štátnej správy vyhlásiť za 
lesné pozemky. Ustanovuje sa príslušnosť orgánu štátnej správy lesného hospodárstva rozhodovať v 
pochybnostiach o tom, či pozemok je lesným pozemkom. 

K § 4 

Určuje sa povinnosť vlastníkov predložiť na požiadanie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva 
doklady o vlastníctve, ako aj povinnosť obhospodarovateľov lesa oznámiť každú zmenu vlastníctva, 
správy alebo nájmu v stanovenej lehote. Ustanovuje sa povinnosť orgánov štátnej správy viesť podľa 
územnej pôsobnosti prehľad o lesných pozemkoch podľa vlastníctva, správy a nájmu a ročne ho 
porovnávať so stavom katastra nehnuteľnosti. Týmito ustanoveniami sa vytvárajú základné 
podmienky pre výkon štátnej správy a odborné hospodárenie v lesoch. Na uvedené potreby nemožno 
totiž využiť kataster nehnuteľnosti, ktorého stav nie je aktuálny a zosúladený so skutočným stavom 
vlastníctva a využívania lesných pozemkov. 



K § 5 

V záujme zabezpečenia účinnej ochrany lesných pozemkov sa zvýrazňuje, že lesné pozemky možno 
využívať na iné účely ako na plnenie funkcií lesov iba na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy 
lesného hospodárstva. Osobitne sa zdôrazňuje ochrana lesných pozemkov v ochranných lesoch a 
lesoch osobitného určenia, nenarúšanie lesných komplexov, záujmov lesného hospodárstva, 
vykonanie skrývky kultúrnych vrstiev pôdy a vykonanie rekultivácie lesných pozemkov po skončení 
ich využitia na iné účely. 

K § 6 

Ukladajú sa povinnosti pri návrhoch územných plánov a pri spracúvaní návrhov na určenie a 
rozšírenie dobývacích priestorov. Žiadatelia sú povinní navrhnúť a odôvodniť riešenie, ktoré je z 
hľadiska ochrany lesných pozemkov najvhodnejšie. Sú povinní návrhy pred ich schválením prerokovať 
a vyžiadať súhlas orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Ustanovuje sa, že územné 
rozhodnutie, ktoré sa dotýka lesných pozemkov nemožno vydať bez súhlasu vlastníka, správcu a 
záväzného stanoviska orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, pričom na udelenie takéhoto 
súhlasu sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 

K § 7 

Definuje sa trvalé vyňatie, dočasné vyňatie a obmedzenie využívania lesných pozemkov z plnenia 
funkcií lesov, o ktorom rozhoduje orgán štátnej správy lesného hospodárstva. Ukladajú sa povinnosti 
žiadateľom o trvalú alebo dočasnú zmenu vo využití lesných pozemkov, ktorí predovšetkým musia k 
žiadosti zabezpečiť súhlas vlastníka alebo správcu dotknutých pozemkov, navrhnúť opatrenia na 
ochranu lesných porastov, v prípade dočasnej zmeny vypracovať projekt rekultivácie a časový 
harmonogram navrátenia lesných pozemkov do pôvodného stavu a navrhnúť realizáciu prác mimo 
obdobia významného z hľadiska funkcií lesov. 

K § 8 

Ustanovuje sa postup a povinnosti orgánov štátnej správy lesného hospodárstva v konaní o vyňatí 
alebo obmedzení využívania lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov. Ustanovujú sa náležitosti 
rozhodnutia, ktoré sa návrhom tohto zákona rozširujú o povinnosť orgánu štátnej správy lesného 
hospodárstva určiť výšku náhrady za stratu mimoprodukčných. funkcií lesa Žiadateľom sa ukladá 
povinnosť začať s odlesňovaním až po uhradení náhrady za stratu verejnoprospešných funkcií lesa a 
nadobudnutí právoplatnosti prípadných ďalších povolení podľa osobitných predpisov. Uvádza sa, že 
rozhodnutie stráca platnosť uplynutím lehoty, na ktorú sa vydalo, alebo ak sa do dvoch rokov 
nezačalo s využívaním pozemku na iné účely. 

K § 9  

Právnická osoba alebo fyzická osoba, na základe žiadosti ktorej sa rozhodlo o vyňatí lesných 
pozemkov je povinná uhradiť náhradu za stratu verejnoprospešných funkcií lesa (ďalej len „odvod“). 
Zároveň sa ustanovuje postup výpočtu odvodu vrátane dôvodov na oslobodenie od jeho zaplatenia. 
Predpokladá sa, že platením náhrady v diferencovanej výške sa bude tlak na vynímanie lesných 
pozemkov usmerňovať na menej významné lesné pozemky. Stanovuje sa lehota na jednorazové 
vyplatenia odvodu na 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia a povinnosť uhradenia penále 0,5 % z 
nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania. Odvod i penále z omeškania budú príjmom štátneho 
rozpočtu. 

K § 10 

Ochrana podľa tohto zákona sa vzťahuje aj na priľahlé územie k lesným pozemkom do vzdialenosti 50 
m od ich okraja, ktoré tvoria ochranné pásmo lesov. Na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby v 
ochrannom pásme a o jeho využití sa vyžaduje záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného 
hospodárstva, na vydanie ktorého sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 



K § 11 

Aby sa z hľadiska hospodárenia v lesoch zamedzilo nežiadúcemu drobeniu lesných pozemkov, možno 
vytvoriť lesný pozemok s výmerou menšou ako 1 hektár iba so súhlasom orgánu štátnej správy 
lesného hospodárstva. 

TretÍ DIEL – Diferencované hospodárenie v lesoch 

K § 12 

Zachováva sa zásada doteraz platnej právnej úpravy, že pri hospodárení v lesoch v záujme plnenia 
všetkých ich funkcií bude uplatňovať diferencované hospodárenie, pri ktorom sa zohľadňujú 
prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky. Preto sa lesy 
ako doposiaľ budú podľa prevládajúceho funkčného zamerania zaraďovať do kategórií lesov 
ochranných, osobitného určenia a hospodárskych. S cieľom vytvorenia podmienok na určenie výšky 
náhrady škody pri zabezpečovaní špecifických potrieb spoločnosti alebo iných záujmov sa definuje 
osobitný režim hospodárenia hospodárenie v lesoch. 

K § 13 

Za ochranné lesy sa vyhlasujú lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach, lesy pod hornou 
hranicou stromovej vegetácie a na exponovaných horských hrebeňoch s nepriaznivým klimatickým 
vplyvom, lesy v pásme kosodreviny a lesy potrebné na zabezpečenie ochrany pôdy. S ohľadom na 
prírodné podmienky ich výskytu je prvoradou funkciou ochranných lesov ochrana proti vodnej a 
veternej erózii, zosuvom pôdy, lavínam, funkcia vodohospodárska, brehoochranná a ďalšie funkcie 
vyplývajúce z tvorby a ochrany prírodného prostredia. Z uvedených dôvodov sa v ochranných lesoch 
musí hospodáriť tak, aby sa udržali ich ekologické funkcie. 

K § 14 

Lesy osobitného určenia sú lesy, ktoré boli za také vyhlásené a ktorých účelom je zabezpečenie najmä 
spoločenských funkcií zameraných na zlepšovanie životného prostredia, ochranu prírody, na plnenie 
vodoochrannej, rekreačnej, kúpeľno-liečebnej, poľovnej, výchovno-výskumnej funkcie a pre potreby 
obrany štátu. V záujme zosúladenia návrhu zákona s vecne príslušnou legislatívou EÚ vo veci ochrany 
a obnovy genetickej a druhovej diverzity lesov sa ustanovuje nová subkategória, podľa ktorej možno 
za lesy osobitného určenia vyhlásiť lesy v zriadených génových základniach lesných drevín. Vylučujú 
sa lesy pod vplyvom imisií, ktoré nezabezpečujú nijaké špecifické potreby spoločnosti, a teda 
nezodpovedajú definícii lesov osobitného určenia. Namiesto nich sa sem zaradili lesy určené na 
ochranu sídiel proti imisiám z lokálnych zdrojov a hluku (prímestské a ďalšie lesy s významnou 
zdravotno-rekreačnou funkciou). 

K § 15 

Účelom hospodárskych lesov je produkcia dreva a ostatných lesných produktov pri súčasnom 
zabezpečovaní ostatných funkcií lesov. V súčasnosti hospodárske lesy zaberajú 66,4 % z porastovej 
pôdy lesov SR. Podľa výsledkov funkčnej typizácie až 84 % hospodárskych lesov plní ďalšie 
mimoprodukčné funkcie, čo sa pri hospodárení v nich zohľadňuje predovšetkým uplatňovaním 
jemnejších hospodárskych spôsobov a ďalších obmedzujúcich podmienok a požiadaviek. 

K § 16 

Na rozdiel oproti doterajšiemu postupu pri vyhlasovaní lesov osobitného určenia sa ustanovuje 
povinnosť orgánu štátnej správy lesného hospodárstva konkretizovať v rozhodnutí osobu, na návrh 
ktorej sa tieto lesy vyhlasujú, konkrétny dôvod ich vyhlásenia, osobitný režim hospodárenia a jeho 
vykonávateľa. Cieľom uvedeného postupu je vyriešenie zásadných otázok týkajúcich sa spôsobu a 
zabezpečenia hospodárenia a jeho financovania už v procese vyhlasovania lesov osobitného určenia, 
pričom na určenie výšky a spôsobu poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv sa s 
výnimkou zákonom ustanovených prípadov vyžaduje dohoda dotknutých subjektov. 



K § 17 

Podobne ako v doterajšej zákonnej úprave sa určuje les vysoký ako základný hospodársky tvar lesa. 
Novým ustanovením je určenie hospodárskeho tvaru lesa v lesnom hospodárskom pláne. Takýmto 
postupom sa vytvárajú širšie možnosti pre uplatnenie hospodárskych zámerov vlastníkov a 
podmienky na zvýšenie ťažbovej vyrovnanosti v lesoch s malou výmerou. Postavenie orgánu štátnej 
správy lesného hospodárstva v procese tvorby lesného hospodárskeho plánu by malo byť zárukou, 
aby nedochádzalo k nadmernému zvyšovaniu výmery nízkych lesov. 

K § 18 

V systematike i uplatňovaní hospodárskych spôsobov došlo v porovnaní s doterajšou zákonnou 
úpravou k niektorým zmenám. Najmä pre potreby lesov ochranných a osobitného určenia sa doplnil 
účelový hospodársky spôsob, ktorý charakterizujú ťažbovo obnovné postupy a výchova zameraná na 
dosiahnutie porastovej štruktúry vhodnej na zabezpečenie funkčného určenia, pre ktorý boli 
jednotlivé lesné porasty vyhlásené (záujmy ochrany prírody a krajiny, zabezpečovanie zdravotnej, 
rekreačnej, vodoochrannej, poľovnej funkcie a pod.). Z dôvodu negatívnych dopadov holorubov na 
lesné prostredie sa holorubný hospodársky spôsob ako spôsob hospodárenia v lesoch zakazuje. Môže 
sa uplatniť iba výnimočne v zákonom vymedzených prípadoch na základe lesného hospodárskeho 
plánu v prípade tradičných hospodárskych postupov. Výberkový hospodársky spôsob možno použiť 
vo vhodných prírodných a porastových podmienkach. Jeho uplatňovaním sa vytvára výberkový typ 
lesa, ktorý je perspektívny najmä u vlastníkov lesov s malou výmerou, nakoľko predstavuje trvalý 
zdroj suroviny v rôznych sortimentoch na malej ploche. Špecifikáciou opatrení na zachovanie 
priaznivého stavu chránených území sa vytvárajú predpoklady na splnenie požiadaviek vyplývajúcich 
zo smerníc EÚ na ochranu prírody, Dohovoru o biologickej diverzite a dohovorov o ochrane druhov a 
stanovíšť ohrozených v medzinárodnom meradle. 

K § 19 

Z dôvodu zhoršujúceho sa zdravotného stavu lesov vplyvom synergického pôsobenia 
antropogénnych, abiotických a biotických škodlivých činiteľov je stav časti lesov nepriaznivý. V 
dôsledku náhodných ťažieb sú tieto lesy preriedené, zaburinené, výrazne v nich poklesol skutočný 
prírastok a zanikli podmienky na ich prirodzenú obnovu. Keďže z uvedených dôvodov nemožno 
uskutočňovať obnovu týchto lesov podľa zaužívaných zásad bežného hospodárenia v lesoch, zavádza 
sa, na rozdiel od doterajšej zákonnej úpravy, pojem rekonštrukcie lesa. Pri rekonštrukcii lesa možno 
použiť rôzne obnovné ruby, formy hospodárskych spôsobov a ich kombinácie tak, aby sa čo 
najefektívnejšie, s najmenšími dopadmi na prírodné prostredie a v primeranom časovom horizonte 
dosiahol stav lesa zodpovedajúci cieľom hospodárenia. 

K § 20 

Obhospodarovateľovi lesa sa ukladá povinnosť obnovovať lesné porasty sústavne a včas a k obnove 
lesa použiť iba stanovištne vhodné lesné dreviny s uprednostňovaním prirodzenej obnovy, pričom na 
umelú obnovu lesa možno použiť len uznaný reprodukčný materiál. V záujme zachovania lesov 
naďalej platí povinnosť zalesnenia holiny do dvoch rokov od jej vzniku. V odôvodnených prípadoch, 
najmä ak vlastník predpokladá vznik prirodzenej obnovy, sa zachováva možnosť požiadať orgán 
štátnej správy o predĺženie lehoty na zalesnenie. Pri uplatňovaní podrastového, výberkového a 
účelového hospodárskeho spôsobu sa ukladá povinnosť vykonať umelú obnovu produktívnej holiny 
po zániku podmienok pre prirodzenú obnovu. Lehota na zabezpečenie následného lesného porastu, 
t. j. na jeho dopestovanie do stavu, v ktorom už nevyžaduje intenzívnu ochranu, ošetrovanie a 
doplňovanie, sa s ohľadom na rozdielne prírodné podmienky lesov v Slovenskej republike určila v 
rozpätí dvoch až desiatich rokov od uplynutia lehoty na zalesnenie holiny. 

K § 21 

Návrh zákona ukladá vlastníkom vykonávať výchovu lesa prečistkami v rozsahu určenom lesným 
hospodárskym plánom a následnú výchovu prebierkami v rozsahu odporučenom plánom. Uvedený 



návrh zohľadňuje význam výchovy lesa prečistkami na rast, vývoj, štruktúru, odolnosť a kvalitu 
lesných porastov. Ustanovuje sa tiež, že ak obhospodarovateľ lesa vykonáva výchovu odporučenú 
lesným hospodárskym plánom, môže sa uchádzať o podporu z verejných zdrojov. 

K § 22 

Definuje sa ťažba ako proces zahrňujúci vyznačovanie stromov určených na výrub, technologickú 
prípravu pracoviska, výrub stromov a sústreďovanie dreva. Z doterajšej zákonnej úpravy sa preberá 
členenie ťažby dreva na úmyselnú, mimoriadnu a náhodnú a zároveň členenie úmyselnej ťažby z 
hľadiska naliehavosti. 

K § 23 

Aby sa ťažba realizovala odborne a v súlade s platným lesným hospodárskym plánom, možno ju 
vykonať len po predchádzajúcom vyznačení a na základe písomného súhlasu odborného lesného 
hospodára. Návrh zákona ukladá povinnosť osobám vykonávajúcim ťažbu dreva vykonať ju 
spôsobom, ktorý minimalizuje jej negatívne dôsledky na všetky zložky lesného ekosystému. Na 
predchádzanie nelegálnym ťažbám sa ponecháva v platnosti povinnosť označovať vyťažené drevo 
ciachou alebo iným predpísaným znakom, ktoré sú zaregistrované orgánom štátnej správy lesného 
hospodárstva. Z preventívneho hľadiska je nevyhnutné, aby sa predchádzalo vzniku podmienok 
vhodných na šírenie a premnoženie kalamitných škodcov a vzniku lesných požiarov, preto sa ukladá 
povinnosť prednostného vykonania náhodných ťažieb, najneskôr do šiestich mesiacov od ich vzniku. 
V prípade vysokého podielu náhodnej ťažby v lesnom poraste sa zákonom ukladá povinnosť vlastníka 
ohlásiť jej objem orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ktorému sa takto poskytuje možnosť 
na overenie stavu a uloženie opatrení na ochranu lesa. Ak vykonaním náhodnej ťažby dôjde k 
prekročeniu celkového objemu ťažieb predpísaných plánom, môže vlastník vykonať iba neodkladné 
ťažby, za ktoré sa považujú výchovná ťažba v lesných porastoch do 50 rokov, obnovná ťažba pri 
uvoľňovaní žiadúceho prirodzeného zmladenia a rekonštrukcia lesa, prípadne ďalšiu náhodnú ťažbu. 
V záujme zabezpečenia optimálneho využívania a trvalosti produkčnej funkcie lesov nemôže ťažba v 
lesných porastoch s vekom nad 50 rokov prekročiť plánovaný objem. Jeho prekročenie sa povoľuje 
najviac o 15 %. 

K § 24 

Ustanovenia o sústreďovaní, preprave a uskladňovaní dreva majú za cieľ predovšetkým ochranu 
pôdy, okolitých stromov, lesných ciest a drobných vodných tokov pred ich poškodzovaním. Použitie 
cudzích pozemkov k lesnej doprave sa rieši v súlade s Občianskym zákonníkom. V záujme 
predchádzania nelegálnym ťažbám dreva sú osoby prepravujúce alebo skladujúce drevo povinné 
preukázať orgánu Policajného zboru, štátnej správy lesného hospodárstva a lesnej stráži pôvod dreva. 
Členovia lesnej stráže majú uvedené oprávnenie na lesných pozemkoch a lesných cestách. Uvedeným 
orgánom sa dáva oprávnenie zadržať drevo, ktorého pôvod nie je známy. Zvýrazňuje sa povinnosť 
prepravovať drevo tak, aby bolo možné jeho náklad skontrolovať bez nutnosti s drevom manipulovať. 

K § 25 

Navrhované ustanovenia majú za cieľ zabezpečiť ochranu lesných pozemkov a porastov na nich pri 
realizácii technologickej prípravy pracovísk, budovaní a prevádzkovaní ostatných zariadení slúžiacich 
lesnému hospodárstvu. Definuje sa sprístupňovanie lesa, ktorého cieľom je vytvorenie podmienok na 
efektívne plnenie plánovaných opatrení, využívanie funkcií lesov, zabezpečenie protipožiarnej 
ochrany, poskytnutie zdravotnej pomoci a záchrany každému, kto má právo vstupovať na lesné 
pozemky. Ustanovujú sa povinnosti vlastníkov a správcov zabezpečovať udržiavanie lesnej cesty, 
umožniť jej bezplatné využívanie na presne vymedzené účely a umožniť na základe zmluvného vzťahu 
jej využívanie na lesnú dopravu každému, kto ju potrebuje na hospodárenie v lesoch alebo na 
zabezpečenie starostlivosti o dotknuté územie. 

K § 26 



Účelom lesníckotechnických meliorácií je najmä protierózna ochrana lesných pozemkov, zlepšenie 
kvality lesných pôd a zakladanie porastov na zlepšenie pôdnych a vodohospodárskych pomerov. 
Uvedené opatrenia možno vykonávať ako úlohy lesných hospodárskych plánov alebo ako opatrenia 
orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Opatrenia vydáva orgán rozhodnutím, v ktorom 
rozhodne aj o spôsobe a výške úhrady nákladov spojených s ich zabezpečením. Opatrenia vykonané 
na základe rozhodnutia vo verejnom záujme hradí štát. V prípade, ak obhospodarovateľ lesa svojou 
činnosťou vyvolal potrebu vykonania týchto opatrení môže mu orgán štátnej správy lesného 
hospodárstva uložiť uhradiť časť alebo všetky náklady spojené s ich realizáciou. 

K § 27 

Účelom zahrádzania bystrín je ochrana krajiny pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a 
akumulácia disponobilnej vody, napríklad na účely protipožiarnej ochrany prostredníctvom 
biologických, technických a organizačných opatrení. Zahrádzanie bystrín vykonáva vo verejnom 
záujme správca vodného toku. Vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa sú povinní strpieť 
vykonanie uvedených opatrení; ich nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý. 

štvrtÝ DIEL – Ochrana lesa 

K § 28 

Zákonom formulované povinnosti obhospodarovateľa lesa pri ochrane lesov vyplývajú zo záujmu 
spoločnosti udržiavať les v stave, v ktorom je schopný plniť všetky svoje funkcie a tým zabezpečiť 
ústavné právo každého na priaznivé životné prostredie. Všetky opatrenia patria zároveň k základným 
povinnostiam pri ochrane lesa ako majetku, preto sa vykonávajú na náklady obhospodarovateľa lesa. 
Pretože hospodárenie na konkrétnom vlastníckom celku môže ovplyvňovať záujmy okolitých 
vlastníkov lesa, ustanovuje sa povinnosť hospodáriť v lese tak, aby neboli ohrozené lesy iných 
vlastníkov. Zavádza sa povinnosť využívať ekologicky šetrné postupy a prípravky na ochranu lesa. 
Obhospodarovateľ lesa je tiež povinný na svoj náklad vykonať neodkladné opatrenia na odstránenie 
následkov škôd alebo na odvrátenie ohrozenia lesov. V platnosti sa ponechávajú ustanovenia 
oprávňujúce orgán štátnej správy lesného hospodárstva v prípade neplnenia povinností pri ochrane 
lesa rozhodnúť o ich vykonaní na náklady obhospodarovateľa lesa, pričom odvolanie proti tomuto 
rozhodnutiu nemá odkladný účinok. 

K § 29 

V záujme účinnej ochrany lesa bude ministerstvom zriadená právnická osoba alebo jej organizačný 
útvar ako orgán štátnej odbornej kontroly ochrany lesa zo zákona zabezpečovať úlohy lesníckej 
ochranárskej služby, najmä kontrolu plnenia povinností pri ochrane lesa a účinnosti prijatých 
opatrení. Na zisťovanie zdravotného stavu a vplyvu škodlivých činiteľov na lesy sa vlastníkovi ukladá 
povinnosť umožniť zriadenie a využívanie skusných plôch, vykonávanie potrebných meraní a 
nevyhnutných zásahov. Úlohy a metodika sledovania zdravotného stavu lesov vychádzajú z vecne 
príslušnej legislatívy Európskej únie a už v súčasnosti sa tieto práce v lesoch Slovenskej republiky 
zabezpečujú v úplnej kompatibilite s ňou. Ak uvedenými činnosťami dôjde k obmedzeniu bežného 
hospodárenia, patrí vlastníkovi náhrada škody. 

piatY DIEL – využívanie lesov verejnosťou a iné využívanie lesov 

K § 30 

Právo všetkých vstupovať na lesné pozemky bez osobitného povolenia (“využívanie lesov 
verejnosťou”) sa naďalej zachováva. Pri využívaní lesov verejnosťou treba rešpektovať pokyny 
obhospodarovateľov lesa, členov lesnej stráže a orgánov štátnej správy lesného hospodárstva. 
Ponecháva sa v platnosti ustanovenie, že využívanie lesov verejnosťou sa nevzťahuje na vojenské 
lesy. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže na žiadosť vlastníka, správcu alebo 
obhospodarovateľa lesa alebo z vlastného podnetu vydať zákaz alebo obmedzenie využívania lesov 
verejnosťou na dobu nevyhnutne potrebnú. Možno ho vydať najmä z dôvodu ochrany lesov v prípade 



zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, zvýšeného nebezpečenstva ohrozenia života alebo 
zdravia občanov v prípade kalamít, ako aj v období významnom z hľadiska funkcií lesov (ťažba v 
lesoch, zalesňovanie, rozmnožovanie živočíchov a pod.). Zákaz alebo obmedzenie využívania lesov 
verejnosťou sa musí vhodným spôsobom zverejniť. Na toto konanie sa pritom nevzťahuje všeobecný 
predpis o správnym konaní. 

K § 31 

Taxatívne sa vymenúvajú činnosti, ktoré sú v rámci využívania lesa verejnosťou zakázané. Ustanovuje 
sa povolenie niektorých výnimiek orgánom štátnej správy lesného hospodárstva iba po 
predchádzajúcom súhlase vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa. Ustanovujú sa tiež 
výnimky zo zákazov pre zamestnancov orgánov štátnej správy a pri výkone práva poľovníctva, ako aj 
postup pri organizovaní hromadných športových, kultúrnych alebo iných podujatí. 

K § 32 

V platnosti sa ponecháva povinnosť právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré vykonávajú v lesoch 
činnosti podľa osobitných predpisov (o pozemných komunikáciách, telekomunikáciách, energetike, 
dráhach, ochrane a využití nerastného bohatstva a ďalšie) oznámiť vlastníkovi a orgánu štátnej správy 
lesného hospodárstva najmenej 15 dní vopred rozsah, účel a dobu trvania prác na lesných 
pozemkoch. Uvedená lehota neplatí v prípade odstraňovania následkov havarijných stavov 

K § 33 

V návrhu sa uvádzajú osvedčené ustanovenia o povinnostiach vlastníkov nehnuteľností a investorov 
stavieb a zariadení vykonať účinné opatrenia na ochranu nehnuteľností, stavieb a zariadení pred 
zosuvmi pôdy, lavínami, padaním kameňov, stromov a pod. Vlastník, správca alebo 
obhospodarovateľ lesa je povinný umožniť vykonanie opatrení. 

šiestY DIEL – náhrady škody na lesnom majetku a náhrada za obmedzenie vlastníckych práv 

K § 34 

Ustanovenie o náhrade škody na lesnom majetku vychádza zo základných predpokladov vzniku 
zodpovedností za škodu ustanovených v Občianskom zákonníku. Je rozšírené o povinnosť pôvodu 
škody prioritne vykonať opatrenia na nápravu alebo uhradiť s tým spojené náklady; pri jeho 
nečinnosti je orgán štátnej správy lesného hospodárstva oprávnený uložiť mu takéto opatrenia 
vykonať. 

K § 35 

Riešenie náhrady za obmedzenie vlastníckych práv sa vzťahuje na prípady, kedy dochádza k vyňatiu 
alebo obmedzeniu využívania lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov alebo pri osobitnom režime 
hospodárenia v lesoch. Prednosť má pritom dohoda o výške a spôsobe poskytnutia náhrady za 
obmedzenie vlastníckych práv a ak sa taká dohoda nedosiahne, rozhoduje súd. 

V odseku 4 sú uvedené základné okruhy, kedy sa takáto náhrada uplatňuje. 

siedmY DIEL – Odborné hospodárenie v lesoch 

K § 36 

Návrh zákona definuje odborné hospodárenie v lesoch ako povinnosť obhospodarovateľa lesa 
zabezpečiť hospodárenie prostredníctvom lesného hospodárskeho plánu (ďalej len „plán“) alebo 
výpisu z neho a odborného lesného hospodára. 

K § 37 

Návrh určuje základné úlohy hospodárskej úpravy lesa, ktorými sú zisťovať stav lesa, stanoviť ciele 
hospodárenia, plánovať hospodárske opatrenia, sledovať a hodnotiť stav a vývoj lesov. Taxatívne 
vymenované úlohy bude zabezpečovať právnická osoba zriadená ministerstvom. Jedná sa o úlohy, 



ktoré sú nevyhnutné najmä pre vyhotovovanie plánu, zabezpečovanie informačných potrieb o stave a 
vývoji lesov na všetkých úrovniach riadenia a sledovania a hodnotenia výsledkov hospodárenia. 

K § 38 

V návrhu sa ustanovuje, že priestorová, časová a ťažbová úprava lesov sú základnými zložkami 
hospodárskej úpravy lesov. Plán sa na rozdiel od súčasného stavu bude vyhotovovať pre lesné celky, 
ktoré sa vytvoria ako územne ucelené časti lesov jedného alebo viacerých vlastníkov. Určí ich orgán 
štátnej správy lesného hospodárstva na návrh vlastníka alebo správcu alebo z vlastného podnetu. 
Dôvodom pre zmenu doterajšieho postupu je snaha o ustanovenie územne ucelených základných 
priestorových jednotiek na vyhotovovanie plánu, vhodných aj pre ťažbovú úpravu lesa. Doterajšie 
lesné užívateľské celky týmto požiadavkám často nevyhovovali. Z dôvodu prinavrátenia vlastníckych a 
užívacích práv nemožno na uvedený účel využiť pôvodné lesné hospodárske celky. Jednotkou na 
vyhotovenie výpisu z plánu v lesných celkoch, v ktorých sa nachádzajú lesy viacerých vlastníkov bude 
vlastnícky celok. 

K § 39 

Ustanovuje sa plán ako základný dokument pre lesný celok a určujú sa jeho súčasti. Pretože plán je 
nielen nástrojom štátu, ale aj dôležitým nástrojom vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa na 
zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, navrhuje sa, aby náklady na jeho 
vyhotovenie najprv hradil štát, pričom obhospodarovateľ lesa následne uhradí (refunduje) orgánu 
štátnej správy lesného hospodárstva tie súčasti plánu určené v návrhu zákona (opis porastov, plán 
hospodárskych opatrení, obrysová a porastová mapa), ktoré nevyhnutne potrebuje na hospodárenie 
v lesoch. Tým nie sú dotknuté jeho možnosti na poskytnutie podpory z verejných zdrojov podľa 
osobitných predpisov (napr. zákona č. 473/2003 Z. z.. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o 
podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 
546/2004 Z. z.). 

K § 40 

Ustanovuje sa komplexne celý postup vyhotovenia plánu, vrátane kompetencií, lehôt, mechanizmu 
výberu vyhotovovateľa plánu, náležitostí správy o hospodárení, protokolu ako aj samotného 
schvaľovania plánu, vrátane konaní s tým spojených, s určením osobitostí oproti správnemu 
poriadku. 

K § 41 

Ustanovujú sa podmienky na vyhotovovanie plánu, predpoklady odbornej a technickej spôsobilosti 
právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá sa môže stať vyhotovovateľom plánu. 

Taktiež sa ustanovujú podmienky na vedenie evidencie príslušných osvedčení a možnosti ich odňatia, 
ktoré je v kompetencii Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len 
„ministerstvo“). 

K § 42 

Naďalej zostáva v platnosti možnosť predčasnej obnovy plánu, zmeny plánu a úpravy plánu. O 
predčasnej obnove plánu môže rozhodnúť ministerstvo, ak v dôsledku mimoriadnych udalostí v 
lesoch nie je možné dosiahnuť pôvodné zámery a ciele stanovené plánom. Aby sa znížila 
administratívna náročnosť, úpravy hospodárskych opatrení (úprava plánu) zamerané na zlepšenie 
stavu a vývoja lesov budú v pôsobnosti odborného lesného hospodára. Orgán štátnej správy lesného 
hospodárstva môže rozhodnúť o zmene plánu na základe žiadosti predloženej iným orgánom štátnej 
správy, právnickou osobou alebo fyzickou osobou. 

K § 43 

Obhospodarovateľovi lesov sa ukladá povinnosť zabezpečiť vedenie lesnej hospodárskej evidencie o 
realizácii plánovaných hospodárskych opatrení a neplánovaných činnostiach vykonávaných v lesoch. 



Aby údaje evidencie bolo možné využiť ako podklad pre informačný systém lesného hospodárstva, 
ustanovuje sa povinnosť obhospodarovateľa každoročne v stanovenom termíne poskytnúť 
ministerstvom zriadenej právnickej osobe požadované údaje. 

K § 44 

Informačný systém lesného hospodárstva sa navrhovanými ustanoveniami dáva do súladu s 
opatreniami realizovanými v krajinách EÚ v rámci zavádzania Európskeho lesníckeho informačného a 
komunikačného systému. Jeho úlohou je zabezpečenie zberu, spracovania a archivácie údajov pre 
informačné potreby odvetvia lesného hospodárstva. Základom je informačná banka údajov o lesoch 
spravovaná ministerstvom zriadenou právnickou osobou, ktorá je povinná zabezpečiť ochranu 
údajov. Vymedzujú sa podsystémy, ktoré sú zdrojom informácií pre tvorbu informačnej banky a 
súčasne jej užívateľmi. Informačný systém lesného hospodárstva poskytuje informácie týkajúce sa 
stavu a vývoja lesov, realizovaných hospodárskych opatrení, evidencie vlastníctva, správy a nájmu 
lesov a na zostavenie súhrnného lesníckeho ekonomického účtu. 

K § 45 

Na rozdiel od súčasného stavu sa medzi zdroje pre tvorbu informačnej banky údajov o lesoch doplnila 
národná inventarizácia lesov a monitoring lesov. Ide o modernú, na vysokej teoretickej i technickej 
úrovni prepracovanú matematicko-štatistickú metódu uplatňovanú vo väčšine členských štátov 
Európskej únie, ktorá umožňuje efektívne získanie veľkého množstva informácií o stave lesov s 
dostatočnou presnosťou. 

K § 46 

Zachovanie a zveľaďovanie lesov pre plnenie všetkých ich funkcií je vecou spoločenského záujmu. Z 
tohto dôvodu sú obhospodarovatelia lesov povinní hospodáriť v lesoch tak, aby nedochádzalo k 
trvalému zhoršovaniu ich stavu. Odborným hospodárením v lesoch sa preto musia poveriť iba skúsení 
lesníci – odborní lesní hospodári (ďalej len “hospodár”), ktorí vykonávajú svoju činnosť na základe 
zmluvy. Príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva vydáva osvedčenia, vedie register a 
rozhoduje o odňatí osvedčenia za hrubé alebo opakované porušenie povinností. Tomuto orgánu je 
obhospodarovateľ lesa povinný oznámiť v určenej lehote každú zmenu hospodára. Ustanovuje sa 
maximálna výmera 2 000 ha, na ktorej môže hospodár vykonávať činnosť u jedného alebo viacerých 
obhospodarovateľov lesa. Činnosť hospodára sa povoľuje vykonávať na vyššej výmere iba v prípade 
uceleného obhospodarovania lesov jedným subjektom a za predpokladu zamestnávania ďalších 
zamestnancov s odborným lesníckym vzdelaním. 

K § 47 

Povinnosťou hospodára je predovšetkým organizovať a usmerňovať hospodárenie v lese v súlade s 
ustanoveniami tohto zákona a schváleným plánom. Z tohto zámeru vyplývajú tiež jeho oprávnenia. 
Povinnosti a oprávnenia hospodára sú taxatívne ustanovené. 

K § 48 

Skúsenosti orgánov štátnej správy lesného hospodárstva a hospodárov svedčia o tom, že 
predpoklady o schopnosti alebo záujme vlastníkov starať sa o les v rozsahu stanovenom zákonom, sa 
v mnohých prípadoch nesplnili. Svedčia o tom časté prípady neplnenia úloh pri obnove, výchove a 
ochrane lesa, ako aj ťažby dreva, ktoré v niektorých prípadoch dosahujú až stupeň devastácie lesov. Z 
uvedených príčin sa v návrhu zákona uvádzajú ustanovenia týkajúce sa odbornej správy lesov. Jej 
cieľom je zabezpečiť odborné hospodárenie v  lesoch, ktorých vlastníci nehospodária v súlade s týmto 
zákonom a so schváleným plánom. O odbornej správe lesov rozhodne orgán štátnej správy lesného 
hospodárstva. Odborná správa zahŕňa výkon činnosti hospodára, vrátane zabezpečenia potrebných 
hospodárskych opatrení. Výnosy z hospodárenia v lesoch po odpočítaní nákladov sa uložia na 
osobitnom účte hospodára a vlastníkovi sa odovzdajú po zrušení odbornej správy lesov. Zrušiť 



odbornú správu lesov možno na žiadosť vlastníka, ak pominie dôvod na jej vykonávanie a po 
uhradení nákladov na  jej výkon. 

ôsmY DIEL – správa lesného majetku vo vlastníctve štátu a združenia vlastníkov lesného majetku 

K § 49 

Ustanovuje sa zásada, že vlastníctvo k lesným pozemkom, lesným porastom a stavbám slúžiacim 
lesnému hospodárstvu patriacim štátu musí zostať zachované. 

Zvýrazňujú sa podmienky na správu lesného majetku vo vlastníctve štátu s určením osobitostí v 
prípade správy takéhoto majetku inými právnickými osobami, ktoré sú správcami takéhoto majetku 
štátu na základe osobitných predpisov, ako napríklad vojenské lesy. 

Podrobne je riešený i predaj, zámena, nájom, výpožička a prevod správy tohto majetku s tým, že na 
lesný majetok štátu nemožno zriadiť záložné právo. Zároveň sa zvýrazňuje, že ustanovenia zákona NR 
SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov sa na správu lesného 
majetku vo vlastníctve štátu nevzťahujú. 

K § 50 

Ustanovením sa vytvárajú legislatívne podmienky na podporu združovania vlastníkov neštátnych 
lesov, najmä vlastníkov lesov s malou výmerou, ktoré je podporným titulom aj príslušných 
štrukturálnych fondov Európskej únie. 

S cieľom zabezpečenia spoločného využívania a starostlivosti o lesné cesty v podielovom 
spoluvlastníctve vytvárajú vlastníci združenie na tento účel. 

DEVIATY DIEL – LESNÁ STRÁŽ 

K § 51 

Vychádzajúc okrem iného zo zakotveného práva verejného využívania lesov občanmi, je nevyhnutné 
zabezpečiť riadny výkon ochrany lesného majetku. Inštitút lesnej stráže, ktorej členovia majú pri 
výkone svojej funkcie postavenie verejného činiteľa podľa Trestného zákona, si preto vyžaduje 
ustanoviť podmienky, ktoré musí člen lesnej stráže spĺňať. 

Zároveň sa zvýrazňuje, že návrh na ustanovenie člena lesnej stráže dáva vlastník, správca alebo 
obhospodarovateľ lesa, ktorí znášajú i náklady na ich činnosť. 

K § 52 

Taxatívne sa vymedzujú povinnosti a oprávnenia člena lesnej stráže pri výkone jeho funkcie so 
zvýraznením povinnosti každého uposlúchnuť v určenom obvode pôsobnosti jeho pokyny a strpieť 
výkon jeho povinností a oprávnení. 

K § 53 

Ustanovuje sa povinnosť toho, na ktorého návrh bol člen lesnej stráže ustanovený poistiť ho pre 
prípad škody, poškodenia zdravia a smrti spôsobenej členovi lesnej stráže, alebo spôsobenej členom 
lesnej stráže iným osobám pri výkone jeho funkcie. 

DESIATY DIEL – FINANCOVANIE VEREJNOPROSPešných činností na zabezpečenie trvalo udržateľného 
hospodárenia v lesoch 

K § 54 

Taxatívne sa určujú okruhy činností, ktoré z prostriedkov štátneho rozpočtu zabezpečuje štát a ktoré 
smerujú k zabezpečeniu trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. 

V odsekoch 2 až 5 je podrobnejšie vymedzené financovanie konkrétnych činností. 



Tituly podpory sú navrhnuté tak, aby vyhovovali podmienkam a potrebám lesného hospodárstva 
Slovenskej republiky a aby boli súčasne kompatibilné s možnosťou využívania prostriedkov 
štrukturálnych fondov Európskej únie. 

JedenástY DIEL – štátna správa lesného hospodárstva a štátny dozor v lesoch 

K § 55 

Zachovanie a zveľaďovanie lesov ako základnej zložky životného prostredia v záujme plnenia všetkých 
ich funkcií vyžaduje potrebu nezávislej štátnej správy, ktorá by zabezpečovala záujmy spoločnosti a 
štátu pri ochrane lesov a pri uplatňovaní hospodárenia v nich. 

Návrh zákona sa jednoznačne orientuje na výkon špecializovanej štátnej správy v lesnom 
hospodárstve obvodnými lesnými úradmi, krajskými lesnými úradmi v pôsobnosti ministerstva, ako 
ústredného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Ustanovuje sa, že orgány štátnej správy 
lesného hospodárstva vykonávajú aj štátnu správu na iných úsekoch podľa osobitných predpisov 
(napr. poľovníctvo, lesný reprodukčný materiál, rastlinolekárska starostlivosť, odrody a osivá). 

Zároveň sa v súlade s platným právnym stavom ponecháva samostatný výkon štátnej správy lesného 
hospodárstva vo vojenských lesoch v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky. 

K § 56 

Vymedzuje sa postavenie a územná pôsobnosť krajských lesných úradov a obvodných lesných 
úradov. 

K § 57 

Vymedzujú sa kompetencie ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy lesného 
hospodárstva, ktoré zároveň vykonáva niektoré práva vlastníka k lesným pozemkom vo vlastníctve 
štátu a osobitné úlohy vo vzťahu k vojenským lesom. 

K § 58 

Vymedzujú sa kompetencie krajského lesného úradu, ktorý je zároveň aj odvolacím orgánom vo 
veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol obvodný lesný úrad. 

K § 59 

Vymedzujú sa kompetencie obvodného lesného úradu, ktorý je najnižším stupňom štátnej správy 
lesného hospodárstva. 

K § 60 

Súčasťou výkonu štátnej správy lesného hospodárstva je štátny dozor v lesoch. Túto činnosť 
vykonávajú všetky stupne štátnej správy lesného hospodárstva, pričom sa riadia ustanovenými 
povinnosťami a oprávneniami. 

DvanástY DIEL – zodpovednosť za porušenie povinností 

K § 61 

Návrh vymedzuje skutkové podstaty priestupkov, pričom ide o všetky tie činnosti, ktoré sú v lesoch 
zakázané pri ich verejnom využívaní. Priestupkom je aj neplnenie iných povinností ustanovených 
týmto zákonom alebo uložených na jeho základe, alebo opatrení orgánov štátnej správy lesného 
hospodárstva a lesníckej ochranárskej služby. Výška pokút sa stanovuje tak, aby svojim rozpätím 
umožňovala postihovať všetky prípady diferencovane podľa miery poškodenia zákonom chráneného 
záujmu. Pri konaní o uložení pokuty za priestupky budú orgány štátnej správy lesného hospodárstva 
postupovať v zmysle zákona o priestupkoch. 

K § 62 



Ustanovenia tohto paragrafu upravujú iné správne delikty, za ktoré možno uložiť pokutu právnickým 
osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom pri protiprávnej činnosti v lesoch. Pretože následky 
protiprávneho konania, ktorého skutkové podstaty sa uvádzajú v písmenách a) až g), môžu byť veľmi 
závažné, možno uložiť pokutu až do výšky 3 000 000 Sk. 

K § 63 

Pri určovaní výšky pokuty orgán štátnej správy prihliada vo všetkých prípadoch najmä na závažnosť, 
spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Pokutu možno uložiť do jedného roka, odo 
dňa keď sa orgán štátnej správy o priestupku alebo správnom delikte dozvedel. S ohľadom na 
desaťročnú dobu platnosti plánu sa ustanovuje, že pokutu za porušenie povinností možno uložiť až 
do desiatich rokov odo dňa keď k porušeniu povinnosti došlo. Výšku pokuty možno zvýšiť až na 
dvojnásobok, ak ten komu bola uložená sa počas troch rokov dopustí rovnakého porušenia 
povinností. 

trinástY DIEL – spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 

K § 64 

Určujú sa okruhy, ktoré je ministerstvo splnomocnené podrobnejšie ustanoviť všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 

K § 65 

Spoločné ustanovenia vychádzajú zo zásady, že na konanie podľa tohto zákona sa uplatňuje 
všeobecný predpis o správnom konaní, ak nie je ustanovené inak. Tieto osobitosti sú predmetom 
odsekov 2 až 8. 

Taktiež sa ustanovuje nosenie lesníckej rovnošaty, ktorá je pre štátnych zamestnancov pri výkone ich 
služobných povinností vyplývajúcich z tohto zákona povinná, na rozdiel od ostatných zamestnancov, 
pre ktorých je jej nosenie fakultatívne. 

K § 66 

Prechodné ustanovenia riešia problematiku vplyvu navrhovaného zákona na právne vzťahy upravené 
doterajšími predpismi na tomto úseku. Zásada neprípustnosti retroaktivity je striktne dodržaná. 

K § 67 

Navrhujú sa zrušiť právne predpisy, ktoré nahradzuje tento zákon. 

K § 68 

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. júla 2005 s výnimkou vykonávacích predpisov, ktoré 
nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti nových všeobecne záväzných právnych predpisov 
vydaných podľa § 64. 

K prílohe č. 1 

Ustanovujú sa hodnoty efektov mimoprodukčných funkcií lesa podľa hospodárskych súborov lesných 
typov za rubnú dobu potrebných pre výpočet odvodu podľa § 9. 

K prílohe č.2 

Ustanovujú sa sídla a územná pôsobnosť krajských lesných úradov a obvodných lesných úradov. 

Bratislava, 16. februára 2005 

 

Mikuláš Dzurinda, v.r. 

predseda vlády Slovenskej republiky 
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minister pôdohospodárstva 
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