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Metodický postup  

na vyhotovenie  Projektu starostlivosti o lesný pozemok 

1. Pre lesné pozemky ktoré boli  vyhlásené za lesné pozemky1 rozhodnutím o zmene druhu pozemku2 3 

príslušným Okresným úradom 4(OÚ) v priebehu platnosti programu starostlivosti o lesy (ďalej len 

„PSL“)  pre lesný celok (ďalej len „LC“), sa vyhotovuje projekt starostlivosti o lesný pozemok 5  (ďalej 

len „PSLP“). 

2. Pre vyhotovenie PSLP nevyplýva z príslušných legislatívnych noriem žiadne obmedzenie z titulu  jeho 

malej výmery (≤  0,50ha )  

3. Vlastník alebo obhospodarovateľ lesa je povinný pre pozemok, ktorý bol vyhlásený za lesný pozemok, do 

jedného roka 6 od  jeho vyhlásenia predložiť PSLP na schválenie príslušnému  OÚ7. Táto povinnosť neplatí, 

ak bude zaradený do LC, na ktorom PSL stratí platnosť do troch rokov od vyhlásenia pozemku za lesný 

pozemok. 

4. Vyhotovenie PSLP  vlastník alebo obhospodarovateľ lesa zabezpečí len prostredníctvom právnickej osoby 

alebo fyzickej osoby, ktorá je držiteľom  živnostenského oprávnenia  na vyhotovovanie PSL a je na 

zabezpečenie tejto činnosti odborne  spôsobilá  (ďalej len „vyhotovovateľ PSLP“). 

5. Vyhotovovateľ PSLP vypracuje PSLP podľa Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  Slovenskej 

republiky (MPRV SR)  schváleného postupu a vzoru   projektu  starostlivosti o lesný pozemok, ktorý je 

prílohou tohto postupu. 

6. Vyhotovovateľ PSLP zabezpečí vyhotovenie opisu porastov a návrhu plánov hospodárskych opatrení pre 

novovzniknuté porasty8 vrátane ich etáží prostredníctvom aktuálnej verzie  LHP TAX – voľne dostupný 

softvér na vyhotovenie PSL (ďalej len „softvér LHP TAX“) na stránke www.forestportal.sk – odborná sekcia 

7. Vyhotovovateľ PSLP zabezpečí zistenie výmer novovzniknutých porastov štandardným postupom 

prostredníctvom aktuálnej verzie  Tabuľky plochovej PT 2005  – voľne dostupný softvér zistenie výmer 

porastov pri vyhotovení PSL na stránke www.forestportal.sk – odborná sekcia 

8. Údaje rámcového plánovania pre PSLP dá vyhotovovateľ PSLP odborne posúdiť alebo zabezpečí ich 

spracovanie  právnickou osobou zriadenou ministerstvom, ktorá zabezpečuje komplexné zisťovanie stavu 

lesov pre potreby rámcového plánovania a hodnotenia stavu a vývoja lesov 9. 

9. Pre potreby použitia aktuálnej verzie softvéru LHP TAX  a prevzateľnosti číselných a grafických údajov 

PSLP do informačného systému lesného hospodárstva10 (ISLH) vyhotovovateľ PSLP požiada právnickú 

osobu zriadenú ministerstvom11  pre „projekt“ o:  

- zápis  jedinečného názvu PSLP 

                                                           
1  § 3 ods. 1)písm. f)  zákona č.. 326/2005 Z.z., v  z.n.p. 
2  §  § 3 ods. 2 a 3 zákona č. . 326/2005 Z. z. o lesoch v  z.n.p. 

3  § 9 ods. 1   zákona č. . 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. č. 245/2003 Z. z. o 
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 10 ods. 8 
zákona č. č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom 
fonde a o pozemkových spoločenstvách v  z.n.p. 

4 § 60 ods. 1 písm. a) zákona č. . 326/2005 Z. z. o lesoch v  z.n.p. 
5  § 37 ods. 1) písm. b)  zákona č. 326/2005 Z.z., v  z.n.p. 
6  § 37 ods. 2)  zákona č. 326/2005 Z.z., v  z.n.p. 
7  § 59 pís. g) zákona č. 326/2005 Z.z., v  z.n.p. 
8 § 39 ods. 1  písm. d), ods. 6 zákona 326/2005 Z.z., v  z.n.p. 
9  §38 ods. 2 písm. b) zákona č. 326/2005 Z.z., v  z.n.p. 
10  §45 zákona č. 326/2005 Z.z v  z.n.p. 
11  § 38 ods. 2písm. e) zákona č. 326/2005 Z.z., v  z.n.p. 

http://www.forestportal.sk/
http://www.forestportal.sk/
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- určenie  kódu plánu (KPL) 

- poskytnutie  aktuálneho číselníka 

- aktuálnu databázu LHPTAX-u LC, resp. vlastníckeho celku (VC) do ktorého plošne prináleží (žiadateľ - 

obhospodarovateľ) 

- aktuálnu lesnícku digitálnu mapu („LDM“) pre LC, resp. VC do ktorého plošne prináleží (žiadateľ - 

obhospodarovateľ) 

10. Názov PSLP navrhne vyhotovovateľ projektu starostlivosti. Názov je spojením slov Projekt a označenie 
prislúchajúceho LHC, LC alebo KÚ (napr. „Projekt Čadca“). Z dôvodu odstránenia možnej duplicity názvov  
v ISLH, znenie názvu PSLP  odsúhlasí správca ISLH a  doplní ho do zoznamu.dbf spolu s jedinečným 
kódom plánu projektu ( KPL). 

11. Vyhotovovateľ PSLP zabezpečí vyhotovenie PSLP  v súlade so schváleným štandardom digitálneho 

mapového diela s obsahom LH12  ( Štandard LDM) a Lesníckym informačným štandardom – A Trieda – 

LHP č. NLC – LIS – S – 01/08 schválená MP SR 6. Decembra 2007 (Lesnícky informačný štandard) 

12. Vyhotovovateľ PSLP odovzdá  opis porastov  a plánov hospodárskych opatrení  novovzniknutých porastov, 

vyhotovený  vo výmennom formáte definovanom správcom ISLH, právnickej osobe zriadenej ministerstvom 
13 - správcovi ISLH.  

13. Správca ISLH zabezpečí posúdenie správnosti  prevzatých údajov s aktuálnym  Lesníckym informačným 

štandardom  

14. Vyhotovovateľ PSLP odovzdá  správcovi ISLH  výstupný súbor geopriestorových údajov lesníckej digitálnej 

mapy (LDM) novovzniknutých porastov vytvorený  vo výmennom formáte *.blk definovanom správcom  

„Tematického štátneho mapového diela s tematickým obsahom lesného hospodárstva“ (TŠMD).  

15.  Správca ISLH zabezpečí posúdenie správnosti  prevzatých údajov LDM  s aktuálnym  štandardom LDM. 

16. Prenos a odovzdávanie súborov a dokumentov  v procese vyhotovovania a schvaľovania PSLP bude 

prebiehať prostredníctvom modulu webovej aplikácie - dátový portál  v  štruktúre a tvare súborov podľa 

dátového  portálu t.j. adresár "D" a adresár "V". 

17. Ak je pozemok, ktorý bol vyhlásený za lesný pozemok,  porastený lesnými drevinami a plní funkcie lesov, 

je vlastník alebo obhospodarovateľ lesa povinný do jedného roka14 od jeho vyhlásenia predložiť PSLP na 

schválenie príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. 

18. PSLP schvaľuje príslušný OÚ15. 

19. Vlastník alebo obhospodarovateľ lesa môže po schválení PSLP požiadať príslušný OÚ7 o jeho začlenenie  

do platného PSL ktorého je obhospodarovateľom a zároveň požiadať o jeho zmenu  v súlade s § 43 ods. 

2 písm. d) zákona č. 326/2005 Z.z.  o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). 

20. Vlastník alebo obhospodarovateľ lesa nemusí zabezpečiť vyhotovenie PSLP pre pozemok podľa ods.1  ak 

tento bude zaradený  do  LC, na ktorom program starostlivosti o lesy stratí platnosť do troch rokov od 

vyhlásenia pozemku za lesný pozemok14. 

21. Odborné hospodárenie v lesoch16 na pozemkoch podľa ods. 1  prostredníctvom odborného lesného 

hospodára zabezpečí vlastník alebo obhospodarovateľ lesa po schválení PSLP. 

22. Vlastník alebo obhospodarovateľ lesa zabezpečuje vedenie lesnej hospodárskej evidencie (ďalej len 

„LHE“) pre porasty  PSLP v súlade s príslušnými právnymi normami17.  

                                                           
12   Štandard digitálneho mapového diela s obsahom LH  odsúhlasený MPSR pod č. 652/2008-710 
13 § 38 ods. 2písm. e) zákona č. 326/2005 Z.z., v  z.n.p 
14  § 37 ods. 2, zákona č. 326/2005 Z.z., v  z.n.p. 
15  § 59 ods. písm. g)   zákona č. 326/2005 Z.z., v  z.n.p. 
16  § 36 zákona č. 326/2005 Z.z., v  z.n.p. 
17  § 44 zákona č. 326/2005 Z.z., v znení neskorších predpisov, vyhláška MPRV 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii 
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23. LHE pre PSLP sa vedie samostatne a oddelene od LHE pre LC do ktorého bude  pozemok po skočení jeho 
platnosti zaradené. 

24. Ak boli porasty PSLP zmenou v súlade s § 43 ods. 2 písm. d) zákona zaradené do platného LC, LHE pre 
tieto porasty sa vedie v rámci  LHE tohto LC. 

25. Pre potreby spracovania PSLP v softvéroch PT2005 a LHPTAX a jeho odovzdania do ISLH a následného 
vedenia LHE sa územie novovzniknutých jednotiek priestorového rozdelenia lesa18 označí jedinečným 
názvom PSLP ktorý bol, v súlade s ods.9, odsúhlasený právnickou osobou zriadenou ministerstvom 13. 

26. Vzor projektu  starostlivosti o lesný pozemok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18    § 39 ods. 1  písm. d), ods. 6 zákona č. 326/2005 Z.z., v  z.n.p. (dielec, čiastková plocha, porastová skupina, etáž) 
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LOGO - Vyhotovovateľ projektu    
 

 

 

 

PROJEKT STAROSTLIVOSTI O LESNÝ POZEMOK 

Názov PSLP  

KPL  

 

 

 

Vlastník lesných pozemkov  

Obhospodarovateľ lesa  

 

Okres  

Katastrálne územie (KÚ) 
 

Výmera lesných pozemkov 
 

Výmera les. pozemkov riešená projektom starostlivosti 
 

 

 

 

 

Vyhotovovateľ projektu starostlivosti  

Autori projektu starostlivosti  

Autorizačne overil a odsúhlasil  

Dátum vyhotovenia projektu starostlivosti  
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Časť A.  

             TITULNÁ STRANA PROJEKTU STAROSTLIVOSTI O LESNÝ POZEMOK 

                                    Tabuľka 1 

ZOZNAM POZEMKOV  
NAVRHNUTÝCH DO „PROJEKTU STAROSTLIVOSTI O LESNÝ POZEMOK“19 

 
Okres  

KÚ 1  
20  

 
Parcela C-KN Výmera (ha) 

  

  

  

Spolu - 

 
Okres  

KU 2  

 
Parcela C-KN Výmera (ha) 

  

  

  

Spolu - 

 
Okres  

KÚ n  

 
Parcela  C-KN Výmera (ha) 

  

  

  

Spolu - 

 
Spolu KÚ1 - KÚn  - 

 
Príslušnosť k Lesnému hospodárskemu celku (LHC)  

 
Príslušnosť k aktuálne platnému  Lesnému celku (LC)  

 
Platnosť LC - 

 

Objednávateľ projektu starostlivosti 
 
 
 

          

Vyhotovovateľ projektu starostlivosti  

 
 
 
 
 

                                                           
19   Projekt starostlivosti 
20   Katastrálne územie 
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Časť B.                                                                                                                           

                         Osnova projektu starostlivosti o lesný pozemok 

1. Úvod 

a. Dôvod vyhotovenia projektu starostlivosti 
b. Úloha projektu starostlivosti 
c. Účel projektu starostlivosti 
d. Podklady na základe ktorých bol projekt starostlivosti vypracovaný 

 

2. Všeobecná časť projektu starostlivosti 

a. Všeobecné údaje 
b. Zhodnotenie stavu stabilizácie parciel vyhlásených za lesné pozemky v teréne   
c. Zhodnotenie stavu stabilizácie - rozdelenia lesa novovzniknutých porastov   
d. Rámcové plánovanie 
e. Skutočný stav porastov -  opis porastov   

- priestorové rozdelenie lesa, 
- chránené územia 
- iné skutočnosti ovplyvňujúce hospodárenie, 
- odporučenia dotknutých subjektov. 

f. Mapovanie a zistenie výmer 
 

3. Realizačná časť projektu starostlivosti 

a.  Opis porastov  a plán hospodárskych opatrení novovzniknutých porastov 
b.  Sumárne  údaje  PSLP 
c. Evidencia činností v novovzniknutých porastov 
d. Prerokovanie „Projektu starostlivosti o lesný pozemok“ 
e. Zabezpečenie kontroly číselných a geopriestorových súborov dát PSLP 

 

4. Odovzdanie „Projektu starostlivosti o lesný pozemok“ príslušnému OÚ 7 na schválenie  

5. Prevzatie PSLP  správcom IS LH   

6. Záver 

7. Doložka 

8. Prílohy projektu starostlivosti 

a. Rozhodnutie príslušného OÚ21 (odbor pozemkový a lesný) v  ................. č.  ................. o vyhlásení pozemkov 
príslušných parciel registra C-KN  za lesné pozemky, 

b. Rozhodnutie príslušného OÚ21 (odbor pozemkový a lesný) v ............... č.   .................. o  zmene druhu pozemku  
príslušných parciel registra C-KN  na lesné pozemky, 

c. Rozhodnutie príslušného OÚ21 (odbor pozemkový a lesný) v ............... č.   .................. na zmenu 
poľnohospodárskeho druhu pozemku na lesný pozemok22 

d. Výpis z katastra nehnuteľností – List vlastníctva alebo Čiastočný výpis z listu vlastníctva z registra „C-KN“ 
e. Katastrálna mapa  k lesným pozemkom v registri C-KN  k.ú. ............................, 
f. Obrysová mapa  s prekrytom vrstvy C-  KN .   
g. Obrysová mapa s umiestnením novovzniknutých porastov   

                                                           
21 §60 zákona č. 326/2005 Z.z., v  z.n.p. 
22  §9 ods. 1 zákona č. č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. č. 245/2003 

Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania  životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
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h. Porastová mapa s umiestnením novovzniknutých porastov  
i. Ťažbová mapa ,    
j. Záväzné stanovisko príslušného   orgánu ochrany prírody k   PSLP  
k. Záznam z prerokovania PSLP, 
l. Fotodokumentácia 

 

Vyhotovovateľ PSLP  do príloh priloží len rozhodnutie príslušného OÚ21  na základe ktorého boli 
predmetné pozemky  prehlásené za lesné pozemky. Ťažbová mapa sa  priloží len v prípade návrhu obnovy   
v príslušných porastoch.   Číslovanie poradia  príloh sa následné primerane  upraví . 
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1. Úvod 

a. Dôvod vyhotovenia projektu starostlivosti:  
- Pre každý pozemok, ktorý bol v priebehu platnosti programu starostlivosti o lesy (PSL) príslušným orgánom 

štátnej správy  zmenou druhu kultúry resp. bol vyhlásený za lesný pozemok, je porastený lesnými drevinami 
a  plní  funkcie lesov je vlastník resp. obhospodarovateľ lesa povinný do jedného roka predložiť projekt 
starostlivosti o lesný pozemok (§ 37 zákona). 
 

b. Úloha projektu starostlivosti:  
V novovzniknutých porastoch (dielec, čiastková plocha, porastová skupina vrátane ich  etáží) na parcele/lách č. ..... 
..... ..... v katastrálnom území ............................,  parcele/lách č. ..... ..... .....  v katastrálnom území ......................., : 

- určiť model hospodárenia23 - ciele, základné rámce a zásady hospodárenia  
- zistiť ich skutočný stav – opis porastov24 
- stanoviť plán hospodárskych  opatrení25 tak aby smeroval k naplneniu cieľov trvalo udržateľného hospodárenia 

v lesoch na obdobie platnosti PSLP, 
- vyhotoviť aktuálnu obrysovú a porastovú mapu26 

 
c. Účel projektu starostlivosti: 

 V novovzniknutých porastoch zabezpečiť odborné hospodárenie  v súlade s §§ 36 a 37  zákona. 
 

d. Podklady na základe ktorých bol projekt starostlivosti vypracovaný:  
- Objednávka/zmluva na vyhotovenie  projektu starostlivosti o lesný pozemok, 
- Rozhodnutie príslušného OÚ21 odbor pozemkového a lesný  v  ................. č.  ................. o vyhlásení pozemkov 

príslušných parciel registra C-KN  za lesné pozemky, 
- Rozhodnutie príslušného OÚ21 odbor pozemkový a lesný v ............... č.   .................. o vyhlásení pozemkov 

príslušných parciel registra C-KN  za lesné pozemky, 
- Rozhodnutie príslušného OÚ21 odbor pozemkový a lesný v ............... č.   .................. o schválení vykonania 

projektu pozemkových úprav v KÚ ......................., 
- Softvér vyhotovenia PSL LHP TAX  súvisiaceho územia LC resp. VC – databáza údajov 
- Kópia katastrálnej mapy  k lesným  pozemkom v k.ú.  ................... 
- Porastová mapa LHC/LC ............... v tlačenej aj digitálnej forme    
- Ortofotomapa LHC/LC ...............    v tlačenej aj digitálnej forme    
- Modely hospodárenia platné pre príslušné   lesné oblasti ako súčasť súvisiaceho LC,VC 

 
e. Schválenie projektu starostlivosti o lesný pozemok:  

 
Projekt starostlivosti o lesný pozemok schvaľuje príslušný  OÚ7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
23   § 32 ods. 3) vyhlášky MPSR č. 453/2006 Z.z. 
24 §40 ods. 2 písm. b) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v  z.n.p. 
25  40 ods. 2 písm. c) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v  z.n.p. 
26  40 ods. 2 písm. f) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v  z.n.p. 
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2. Všeobecná časť projektu 

a. Všeobecné údaje 
 

Objednávateľ PSLP  

  
Vlastník  lesných pozemkov  

  
Obhospodarovateľ lesných pozemkov  

  
Odborný lesný  hospodár   

  
Platnosť PSL prislúchajúceho LC/LUC*  

  
Obdobie platnosti PSLP  

*   Lesný užívateľský celok (LUC) pre ktorý bol vyhotovený PSL ktorému ešte  neskončila platnosť  
                          

Projekt starostlivosti o lesný pozemok je vypracovaný v súlade s § 37 zákona pre novovzniknutý/é lesný/é 
pozemok/ky: 

 

Katastrálne územie1    Tabuľka 21 
      

Parcela    C-KN OÚ21 odbor pozemkový a lesný Číslo rozhodnutia27  
Súvisiace novovzniknuté  porasty resp. ich 

časti 

    

    
 
 

Katastrálne územie2    Tabuľka 22 
      

Parcela    C-KN OÚ21 odbor pozemkový a lesný Číslo rozhodnutia27 
Súvisiace novovzniknuté  porasty resp. ich 

časti 

    

    
 

 

Katastrálne územien    Tabuľka 2n 
      

Parcela    C-KN OÚ21 odbor pozemkový a lesný Číslo rozhodnutia27 
Súvisiace novovzniknuté  porasty resp. ich 

časti 

    

    
 

 
 
 

b. Zhodnotenie stavu stabilizácie parciel vyhlásených za lesné pozemky v teréne   

 

Lesné  pozemky pre ktoré sa vyhotovuje PSLP sú v teréne stabilizované a identifikovateľné. Stabilizácia 

hraníc je zabezpečená ...... (popísať spôsob stabilizácie prirodzená hranica, kopec, kolík, ..iný spôsob) .... 

 

c. Zhodnotenie stavu  stabilizácie – rozdelenia lesa novovzniknutých porastov  

 

                                                           
27    Číslo rozhodnutia OÚ odbor pozemkový a lesný o vyhlásení za lesné pozemky podľa § 3 ods. 2 a 3 zákona č. č. 326/2005 Z. z. 

o lesoch v  z.n.p. resp.  zmene druhu pozemku na lesný pozemok podľa § 9 ods. 1   zákona č. č. 220/2004 Z. z. o ochrane a 
využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 10 ods. 8 zákona č. č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, 
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v  z.n.p. 

 



11 

 

Hranice novovzniknutých porastov  sú v teréne vyznačené farebnými znakmi v súlade s ustanovením § 39  

ods. 7  zákona.  

Stav a potreba dokončenia stabilizácie – vyznačenia porastov je zhodnotený v tab.3  (....resp. je zhodnotený 

vo všeobecnosti výstižným textom  o stave a potrebe stabilizácie novovzniknutých porastov predmetného územia .......) 

Tabuľka 3 

Porast Hranice  porastu* 

Dielec ČP PS sú v teréne stabilizované sú v teréne identifikovateľné 
je potrebné v teréne vyznačiť a 

stabilizovať 

      

      

      

      

      
 

* do kolóniek príslušných stĺpcov sa hodnotenie  uvedie písmenami A- áno, alebo  N - nie 

 

d. Rámcové plánovanie 

 
Údaje rámcového plánovania k vyhotoveniu modelov hospodárenia pre novovzniknuté porasty zabezpečil  resp. 

návrh posúdil a odsúhlasil  ...FO,PO s osvedčením odbornej spôsobilosti na výkon tejto činnosti  ... 
Vybrané údaje z príslušných modelov hospodárenia sú pre každý porast uvedené v čistopise PSLP 

 
Modely hospodárenia  pre územie PSLP   

 
  Vzor modelu hospodárenia  
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e. Skutočný stav porastov  - opis porastov (priestorové rozdelenie lesa, chránené územia, iné skutočnosti ovplyvňujúce 

hospodárenie)  
 

- Skutočný stav novovzniknutých porastov na predmetných  lesných pozemkoch je pre účely PSLP  uvedený 
v čistopise PSLP a bol zabezpečený v súlade s § 33 vyhlášky č. 453/2006 MPSR o hospodárskej úprave lesov 
a o  ochrane lesa (ďalej len „vyhláška“) a Pracovných postupov HÚL 2008,  

- Číslovanie porastov – Novovzniknuté  porasty (Dielec, čiastková plocha, porastová skupina a  ostatné pozemky) 
boli očíslované tak, aby v LC do ktorého budú po skončení platnosti PSL zaradené nevzniklo duplicitné označenie 
porastov28.  Obdobným spôsobom bolo zamedzené duplicitnému označeniu porastov  v prípade existencie iných 
schválených PSLP v tom istom LC. 

- Zisťovanie porastových zásob bolo vykonané v súlade s § 33 ods. 3 vyhlášky.  

- Územie zariaďovaných porastov ............  sa nachádza v ....chránenom území ..........  a xo – tom stupni ochrany 
prírody  

- Územie zariaďovaných porastov ............ sa nachádza v ochrannom pásme  ....chráneného územia ..........  a xo – tom 
stupni ochrany prírody  

 

Iné skutočnosti ovplyvňujúce  návrh plánu hospodárskych opatrení : 

- ...... 
- ....... 

 

Odporučenia dotknutých subjektov : 
- ...... 
- ....... 

 

Porast/y  PSLP sa pri obnove PSL platného  do r. ......  zaradí/ia do LC ............................ 
 

f. Mapovanie a zistenie výmer 

Mapovanie a zistenie výmer porastov a ostatných pozemkov PSLP bolo zabezpečené s využitím ... 

- použitá mapa KN (zdroj, aktuálna k dd.mm.rrrr), 
- použitý mapový podklad k vyhotoveniu obrysovej a porastovej mapy (zdroj, aktuálna k dd.mm.rrrr), 
- použité letecké meračské snímky (zdroj, aktuálna k dd.mm.rrrr), 
- použitý softvér  na vyhotovenie  obrysovej a porastovej mapy, 
- postup mapovania a vyhotovenia aktuálnej obrysovej a porastovej mapy, 
- použitá forma výstupného súboru geopriestorových údajov lesníckej digitálnej mapy (LDM) spracovaná vo 

výmennom formáte definovanom správcom TŠMD s tematickým obsahom LH,  
- použitý postup, technológia a softvér zistenia výmer porastov. 

 

3. Realizačná časť projektu 

a. Opis a plán hospodárskych opatrení na novovzniknutých porastov 
 

Údaje opisu porastov a plánu hospodárskych opatrení v číselnej a textovej forme  pre každý nový porast : 
- sa zapísali do formulára „vonkajší opisový zápisník 6-1-2009“ uvedený vo vzore a na 

http://www.nlcsk.sk/files/1579.pdf ktorý sa využíva na záznam údajov do softvéru LHP TAX na vyhotovenie  
PSL, 

- sa zaznamenali do aktuálneho  softvéru ma vyhotovenie PSL LHP TAX, 
- sú uvedené  v „čistopise PSLP“  vo forme štandardného výstupu softvéru LHP TAX  (vzor čistopisov PSL/PSLP 

A4,A3)  
Výstupný súbor údajov opisu porastov a plánu hospodárskych opatrení sa odovzdal právnickej osobe29 zriadenej 

ministerstvom vo výmennom formáte definovanom správcom ISLH, ktorá zabezpečila  posúdenie ich správnosti v zmysle 
štandardu platného pre  PSL.  

Náležitosťou PSLP je   štandardný výstup LHPTAX – u  „ Čistopis PSL“ ( vzory čistopisu A3, A4). 

                                                           
28  Kap. 2.6.7.1.- Číslovanie dielcov Pracovných postupov HÚL 2008 
29  § 38 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v  z.n.p. 

http://www.nlcsk.sk/files/1579.pdf
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 Vonkajší opisový zápisník 6-1-2009 – vzor 
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 Čistopis  PSL/PSLP – A3 - vzor 
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Čistopis  PSL/PSLP – A4 - vzor 
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b. Sumárne  údaje  PSLP 
Sumárne údaje z PSLP - vzor 

 
Sumárne údaje pre PSLP ................... (  štandardný výstup softvéru LHP TAX :  štandardné zostavy, prehľady – A1 – Sumárne údaje ) 
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c. Evidencia činností v novovzniknutých porastov 
 

Obhospodarovateľ  lesa zabezpečí vo  všetkých novovzniknutých porastoch PSLP  vedenie evidencie 
o vykonaných hospodárskych opatreniach v súlade s vyhláškou MPRV SR č. 297/2011 o lesnej hospodárskej evidencii 
(LHE) 

Pre potreby vedenia LHE je územie novovzniknutých porastov označené jednoznačne spoločným názvom  „Projekt 
...........................“  

V súlade s § 44 ods. 2  zákona obhospodarovateľ lesa predkladá príslušné evidenčné výkazy  právnickej osobe 
zriadenej ministerstvom  

 
d. Prerokovanie „Projektu starostlivosti o lesný pozemok“ 

 
Vyhotovovateľ PSLP  prerokoval  návrh PSLP  s príslušným obhospodarovateľom lesa a zodpovedným Odborným 

lesným hospodárom dňa .... dd.mm.rrrr ........  
Z prerokovania je vyhotovený „záznam“  ktorého kópia    je   uvedená  v kap. 8  ako príloha  k). 
(Vzor tlačiva „Záznam z prerokovania projektu starostlivosti o lesný pozemok“ je uvedený v kap. 8 ako príloha k.).  

 
e. Zabezpečenie kontroly číselných a geopriestorových súborov dát z  PSLP     
 

Vyhotovovateľ PSLP ........................... súbory dát z opisu porastov a plánu hospodárskych opatrení, ako aj súbory 
LDM predložil správcovi ISLH na kontrolu dňa ..............................  

Správca ISLH zabezpečil: 
a. kontrolu zapísateľnosti údajov číselnej časti PSLP do databanky ISLH,  
b. kontrolu prevzateľnosti grafických údajov do databáza  TŠMD,  
c. kontrolu súladu textovo-číselných a geopriestorových dát, 
d. vydanie potvrdenia z  kontroly súborov dát z PSLP vykonanej správcom ISLH  a správcom TŠMD, vrátane 

kontroly väzieb medzi číselnými a geopriestorovými dátami,  
 

4. Odovzdanie „Projektu starostlivosti o lesný pozemok“ príslušnému OÚ7 na schválenie  
 

- Vyhotovovateľ PSLP odovzdal kompletný elaborát PSLP v analógovej  alebo v elektronickej forme (tlačový výstup 
vo formáte PDF) na schválenie príslušnému OÚ7 ...............................................  

- PSLP bol  na príslušný OÚ7 .................................... odovzdaný na schválenie dňa  ...dd.mm.rrrr..... 
  

5. Prevzatie PSLP  správcom IS LH  
 

Po  odstránení prípadných nedostatkov vyplývajúcich zo schvaľovacieho konania a následnom schválení 
PSLP príslušným OÚ7 vyhotovovateľ PSLP odovzdá jeden exemplár PSLP  (v analógovej aj digitálnej forme) 
správcovi  ISLH, ktorý zabezpečí: 

a. protokolárne prevzatie požadovaných súborov dát z PSLP správcom ISLH , 
b. protokolárne prevzatie požadovaných súborov LDM správcom TŠMD. 

 

6. Záver 

Vypracovaním PSLP na parcelách C-KN . ..... ..... .....  v katastrálnom území .................. v okrese 
............................, parcelách  C-KN . ..... ..... .....  v katastrálnom území .................. v okrese ............................,  ktoré 
sú v obhospodarovaní ........................................... sa,  do termínu obnovy PSL na súvisiacom území  zabezpečí 
odborné hospodárenie zodpovedajúce stavu a potrebe týchto porastov  čím dôjde k naplneniu cieľov trvalo 
udržateľného hospodárenia v lesoch. 

 

7. Doložka 

a.  PSLP vyhotovil l ........ vyhotovovateľ projektu starostlivosti  ........................,:  
- Držiteľ živnostenského listu  č.  ..............................................,  
- Zapísaný v  živnostenskom registri pod č.  .......................  
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- Držiteľ „Osvedčenia o technickej spôsobilosti na vyhotovenie lesných hospodárskych plánov“ č. ................. 
– Ústavom pre hospodársku úpravu lesov Zvolen. 

b. Projekt vypracoval(i)   .......projektant 1.............,  .......projektant 2........... a .......projektant n ...............          .......funkcia ........ 
. 

c. Projekt autorizačne overil a odsúhlasil  zodpovedný vyhotovovateľ projektu  ........................, .......funkcia ......... 
- Držiteľ „Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesných hospodárskych plánov“ č. .............. 

 

 

 

 

  Vo  ............................, dňa : dd.mm.rrrr                                                   

 

Podpis zodpovedného vyhotovovateľa projektu                                                 .................................................... 

 

Podpis štatutárneho zástupcu  vyhotovovateľa                                                     .................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odtlačok pečiatky 

vyhotovovateľa projektu  

starostlivosti 
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8. Prílohy projektu starostlivosti 

 
a. Rozhodnutie príslušného OÚ21 (odbor pozemkový a lesný) v  .................  o vyhlásení pozemkov príslušných 

parciel registra  C-KN  za lesné pozemky. 
 

- Kópia rozhodnutia, pokiaľ boli predmetné pozemky za   lesné pozemky vyhlásené rozhodnutím príslušného OÚ21 .... 

 
b. Rozhodnutie príslušného OÚ21 (odbor pozemkový a lesný)   v ............... . o zmene poľnohospodárskeho druhu 

pozemku  príslušných parciel registra C-KN  na lesné pozemky, 
 

- Kópia rozhodnutia, pokiaľ boli predmetné pozemky za   lesné pozemky vyhlásené rozhodnutím príslušného OÚ21  ... 

 
c. Rozhodnutie príslušného OÚ21 (odbor pozemkový a lesný) v ............... č.   .................. na zmenu 

poľnohospodárskeho druhu pozemku na lesný pozemok  
 

- Kópia rozhodnutia, pokiaľ boli predmetné pozemky za   lesné pozemky vyhlásené rozhodnutím príslušného OÚ21 1  obvodného 
pozemkového úradu 
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vzor 

 
d. Výpis z katastra nehnuteľností – List vlastníctva alebo Čiastočný výpis z listu vlastníctva registra „C-KN“ -  

GKÚ Bratislava 
 
 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
                   
      Vytvorené cez katastrálny portál             
                   
Okres:                               
Obec:                Dátum vyhotovenia:       
Katastrálne územie:             Čas vyhotovenia:        

                                 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č.  
                                 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA                     
                                 
                                 

PARCELA registra "C" evidovaná na katastrálnej mape 
                                 
                                 Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiest. Poz. Právny vzťah List mapy Druh ch.n. 

        

        

        

Legenda:                             
                         
                         

Spôsob využívania pozemku                         
                                 
                                 

Umiestnenie pozemku                         
                                 
                                 

Druh chránenej nehnuteľnosti                        
                                 
                                 

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY                      
                                     

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel, miesto trvalého 
   pobytu (sídlo) vlastníka  

1.                                     
                                     

2.                                     
                                     
                                     

ČASŤ C:  ŤARCHY                       
                                     

Por. číslo                                   
1.                                     
                                     

2.                                     
                                     

Iné údaje                                  
                                     

Poznámka:                                  
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vzor 
e. Katastrálna mapa k lesným pozemkom  v registri C-KN k.ú.: ..........................).                            
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Vzor 

 
f. Obrysová mapa  s prekrytom vrstvy C-  KN .   
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Vzor 
Vzor 

g. Obrysová  mapa s umiestnením novovzniknutých porastov 
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Vzor 

 
h. Porastová  mapa s umiestnením novovzniknutých porastov    
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Vzor 

 
i. Ťažbová mapa (návrh obnovnej ťažby)  

- V prípade plánovania obnovnej ťažby v porastoch  sa pre príslušné porasty vyhotoví  ťažbovú mapu  s využitím príslušných značiek 
obnovných rubov a ich tvarov 

 

 
 
 
 

j. Záväzné stanovisko príslušného   orgánu ochrany prírody k   PSLP 
 

- Kópia záväzného stanoviska, 
- V zmysle § 28 ods. 3  zákona o ochrane prírody a krajiny treba predložiť PSLP orgánu ochrany prírody na posúdenie len v prípade, že sa 

dotýka chráneného vtáčieho územia, chráneného územia európskeho významu a zóny chránených území, navrhovaného chráneného 
vtáčieho územia alebo územia európskeho významu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

 

k. Záznam z prerokovania PSLP 
 

Záznam z prerokovania projektu starostlivosti o lesný pozemok 
  

Vyhotovovateľ projektu starostlivosti  

 

Obhospodarovateľ lesa  

Výmera lesných. pozemkov riešených projektom starostlivosti   

Zodpovedný za vyhotovenie projektu starostlivosti   

  
Prerokovanie projektu starostlivosti o lesný pozemok konané v dňoch  

Prítomní Meno,  priezvisko Podpis 

1. Vyhotovovateľ projektu starostlivosti  

  

  

  

2. Vlastník, správca, obhospodarovateľ  lesa 

  

  

  

3. OLH 

  

  

  

4.  
  

  

 
Aktuálne informácie OLH (resp. vlastníka, správcu, obhospodarovateľa lesa) o porastoch  na vyhlásenom lesnom pozemku  

ku dňu prerokovania projektu starostlivosti o lesný pozemok 

Stabilizácia hraníc porastov 

Potreba stabilizácie Áno Nie Vykonanie stabilizácie  % 

1. vonkajších hraníc  porastov    

2. vnútorných hraníc porastov    

3. hraníc porastov hraničnými kopcami    

 
Pripomienky a stanoviská prítomných subjektov k predmetu prerokovania projektu starostlivosti o lesný pozemok 

1. Vyhotovovateľ projektu starostlivosti   

2. Obhospodarovateľ  lesa  

3. OLH  

4.   

  
Obhospodarovateľ lesa s projektom obhospodarovania  súhlasí / nesúhlasí  

  
Záznam z prerokovania projektu starostlivosti o lesný pozemok vyhotovil  

 
Zapísané v ..................................... dňa ............................... 
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l. Fotodokumentácia. 
 

- Môže sa zdokumentovať aktuálny stav zariaďovaných porastov 

 


