OKRESNÝ
ÚRAD
ŽIAR NAD HRONOM

pozemkový a lesný odbor
Námestie Matice slovenskej 8. 965 01 Žiar nad Hronom
V Žiari nad H ronom dňa 05.09.2018

Číslo: O U -Z H -PLO -2018/009128

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozem kový a lesný odbor, ako príslušný orgán v zmysle
§ 1 písm. a) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a § 56 ods.l písm. c) a § 60 ods. 1 písm. b) a c) zákona
č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967
Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti podanej dňa
13.08.2018 žiadateľom - právnickou osobou: Stredoslovenská distribučná a.s., IČO: 36 442 151,
so sídlom: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, zapísanou v O bchodnom registri Okresného
súdu Žilina, Oddiel: Sa, V ložka číslo: 10514/L, zastúpeným
právnickou osobou: Elektroinžiniering, s.r.o., IČO: 36 788 121, so sídlom: Rakytovská cesta 130, 974 05 Banská Bystrica,
zapísanou v O bchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, V ložka číslo:
13182/S rozhodol tak to :
I. v zm ysle § 5 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
dočasne

vyníma

na dobu od 1.1.2020 do 31.12.2021 ( na dobu 2 rokov)
lesné pozemky:

Parcela č. KN-C : Kat. územie:
4572 (časť)
H liník nad Hronom
4575 (časť)

H liník nad Hronom

4576 (časť)
Spolu:

H liník nad Hronom

Výmera (m 2): JPRL:
413
C ól
C ól
2241
364
365 a
366 b
68
367
2722

LC:
Šášov
Šášov
Šášov
Šášov
Šášov
Šášov

2
Výmera (m ):
287
126
1016
873
352
68
2722

z plnenia funkcií lesov pre účely líniovej stavby: „ 8219 - Hliník nad H ronom - Vyhne - rek. VN
vedenia č.372 úsek 84 “ .
Rozsah a hranice pozem kov sú uvedené v geom etrickom pláne č. 36046728-61/2018,
úradne
overenom O kresným
úradom
Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom, dňa
25.05.2018 pod číslom 224/18 a to nasledovne:
Diel 1 - o výmere 287
druh pozem ku
Diel 2 - o vým ere 114
druh pozem ku

m , ako pare. č. KN-C 4572 (časť) v kat. územ í H liník nad Hronom,
- lesný pozem ok
m 2 , ako pare. č. KN-C 4572 (časť) v kat. územ í Hliník nad Hronom,
- lesný pozem ok

Diel 3 - o výmere 1 2 m 2 , ako pare. č. KN-C 4572 (časť) v kat. územ í H liník nad Hronom,
druh pozem ku - lesný pozem ok
Diel 4 - o výmere 2241 m 2 , ako pare. č. KN-C 4575 (časť) v kat. územ í H liník nad Hronom,
druh pozem ku - lesný pozem ok
Diel 5 - o výmere 68 m 2 , ako pare. č. KN-C 4576 (časť) v kat. územ í H liník nad Hronom,
druh pozem ku - lesný pozem ok

Podľa ustanovenia § 8 ods. 8 zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
zapíše Okresný úrad Žiar nad Hronom, katastrálny odbor, toto rozhodnutie o dočasnom vyňatí
do katastra nehnuteľností form ou poznámky.

II.

podľa § 5 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
obm edzuje využívanie

lesných pozem kov uvedených v čl. I. výrokovej časti tohto rozhodnutia na dobu od 1.1.2022
do doby ukončenia užívania líniovej stavby: „ 8219 - Hliník nad Hronom - V yhne - rek. VN
vedenia č.372 úsek 84 “ .Na pozem koch sa obm edzuje drevoprodukčná funkcia lesa a budú
slúžiť ako bezlesie - ochranné pásmo vzdušného elektrického vedenia uvedenej stavby.
Podľa ustanovenia § 8 ods. 8 zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších
predpisov zapíše Okresný úrad Žiar nad Hronom, katastrálny odbor, toto rozhodnutie vo veci
obm edzenia využívania lesných pozem kov do katastra nehnuteľností form ou poznámky.
III. v zm ysle § 5 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
dočasne

vyníma

na dobu od 1.1.2020 do 31.12.2021 ( na dobu 2 rokov)
lesné pozemky:
Parcela č. KN-C : Kat, územie:________ Vým era (m 2): JPRL: LC:
2742 (časť)
V yhne
206
403 a
Šášov
______________________________________________________ 403 b Šášov
Spolu:
206

V ým era (m~):_______
66
140______________
206

z plnenia funkcií lesov pre účely líniovej stavby: „ 8219 - Hliník nad Hronom - Vyhne - rek. VN
vedenia č.372 úsek 84 “ .
Rozsah a hranice pozem kov sú uvedené v geom etrickom pláne č. 36046728-62/2018,
úradne
overenom O kresným
úradom
Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom, dňa
18.06.2018 pod číslom 252/18 a to nasledovne:
Diel 1 - o výmere 206 m 2, ako pare. č. KN-C 2742 (časť) v kat. územ í Vyhne,
druh pozem ku - lesný pozem ok
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Podľa ustanovenia § 8 ods. 8 zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
zapíše Okresný úrad Žiar nad Hronom, katastrálny odbor, toto rozhodnutie o dočasnom vyňatí
do katastra nehnuteľností form ou poznámky.

IV.

podľa § 5 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
obm edzuje využívanie

lesných pozem kov uvedených v čl. III. výrokovej časti tohto rozhodnutia na dobu od 1.1.2022
do doby ukončenia užívania líniovej stavby: „ 8219 - Hliník nad Hronom - Vyhne - rek. VN
vedenia č.372 úsek 84 “ .Na pozem koch sa obmedzuje drevoprodukčná funkcia lesa a budú
slúžiť ako bezlesie - ochranné pásmo vzdušného elektrického vedenia uvedenej stavby.
Podľa ustanovenia § 8 ods. 8 zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších
predpisov zapíše Okresný úrad Žiar nad Hronom, katastrálny odbor, toto rozhodnutie vo veci
obm edzenia využívania lesných pozem kov do katastra nehnuteľností form ou poznámky.

V. podľa § 9 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
u k l a d á
žiadateľovi: Stredoslovenská distribučná a.s. povinnosť nahradiť stratu
m im oprodukčných
funkcií
lesa a to vo výške 67,52 € ( slovom Šesťdesiatsedem eur päťdesiatdva centov)
jednorázovo prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou do 30 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti
tohto
rozhodnutia
na
účet
M inisterstva
vnútra
SR,
IBAN:
SK 4581800000007000179938, variabilný symbol: 6861309128.
VI. podľa § 8 ods. 2 písm. g) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení
neskorších predpisov
u k l a d á
žiadateľovi povinnosť zaslať tunajšiem u úradu doklad preukazujúci uhradenie náhrady za stratu
mim oprodukčných funkcií lesa podľa § 9 zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších
predpisov, uvedenej v čl. V. výrokovej časti tohto rozhodnutia, do 15 dní od uhradenia.
VII. podľa § 8 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
s odlesňovaním vyňatých pozem kov možno začať až po uhradení náhrady za stratu
mimoprodukčných funkcií lesa podľa § 9 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších
predpisov a po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.
VIII. podľa § 5 ods. 2 pís. e) a § 8 ods. 2 písm. d) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení
neskorších predpisov
je žiadateľ povinný v term íne do ukončenia doby dočasného vyňatia, t.j. do 31.12.2021,
vykonať rekultiváciu lesných pozem kov uvedených v čl. I. a III.. výrokovej časti tohto
rozhodnutia spôsobom uvedeným v Projekte technickej a biologickej rekultivácie tvoriacej
súčasť - časť 4. Zám eru vyňatia lesných pozem kov:
„ 8219 - H liník nad Hronom- Vyhne rek. VN vedenia č.372 úsek 84 ", ktorý vypracoval: Ing. Ivan B arbierik - BARLES.
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IX. podľa § 8 ods.2 písm. f) zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov

ukladá
žiadateľovi: Stredoslovenská distribučná a.s.
pozemkov:

podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana lesných

1. M im oriadnu
ťažbu
dreva vykonávať v súlade so zásadam i vykonávania ťažby
ustanoveným i
§ 23 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
Ťažbu vykonať len po vyznačení ťažby a na základe písom ného súhlasu odborného
lesného hospodára.
2. Stabilizovať trasu
vyňatých lesných pozem kov v teréne, t.j. na lom ových bodoch trasy
líniovej stavby: „ 8219 - Hliník nad Hronom- Vyhne - rek. VN vedenia č.372 úsek 84 “
um iestniť tyče so
sm altovou tabuľou s nápisom: „PO ZO R-22kV K Á BEL!“ . Term ín
vykonania opatrenia: do 31.12.2021.
3. Realizáciu a užívanie stavby: „ 8219 —Hliník nad H ronom - V yhne - rek. VN vedenia
č.372 úsek 84 “ vykonávať tak, aby nedošlo k narúšaniu pôdneho krytu ani poškodeniu
stromov na okolitých lesných pozemkoch.

Odôvodnenie
Žiadateľ - právnická osoba: Stredoslovenská distribučná a.s., zastúpený právnickou
osobou: Elektro-inžiniering, s.r.o., podal dňa 13.08.2018 na Okresný úrad Žiar nad Hronom,
pozemkový a lesný odbor, žiadosť o dočasné vyňatie lesných pozem kov z plnenia funkcií lesov
a obmedzenie
využívania lesných pozem kov v zm ysle § 5 o ds.l zákona č. 326/2005 Z. z.
o lesoch v znení neskorších predpisov pre účely líniovej stavby: „ 8219 —Hliník nad HronomVyhne - rek. VN vedenia č.372 úsek 84 “ .
Podanie žiadosti odôvodnil tým, že medzi stožiarom D71 a D80 prechádza vedenie lesným
priesekom, preto počas veterných smrští a pri ťažkom snehu dochádza k pádu stromov a konárov
na vodiče vedenia a následne k poruchám na vedení a pádu stožiarov vedenia. N aposledy padlo
vedenie v novem bri 2017. Prístup ku havárii je cez zimné obdobie obtiažny a obnovenie
dodávky elektrickej energie trvá dlhú dobu.

-

-

K žiadosti boli predložené nasledovné náležitosti:
plnom ocenstvo zo dňa 28.08.2014
správny poplatok vo výške 30,- €
zámer využitia
lesného pozem ku vypracovaný v zm ysle § 7 ods. 2
zákona
č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, ktorý vyhotovil: Ing. Ivan Barbierik
- BARLES. Súčasť - časť 4. Zám eru tvorí Projekt technickej a biologickej rekultivácie.
sprievodný list k zám eru vyňatia zo dňa 13.08.2018
spôsob stabilizácie hraníc vyňatia lesných pozem kov - uvedený v žiadosti
údaje o lesných pozem koch z katastra nehnuteľností a program u starostlivosti o les
GP č. 36046728-61/2018, úradne overený Okresným úradom Žiar nad H ronom , katastrálnym
odborom dňa 25.05.2018 pod číslom 224/18.
GP č. 36046728-62/2018, úradne overený Okresným úradom Žiar nad H ronom , katastrálnym
odborom dňa 18.06.2018 pod číslom 252/18.
zákres rozsahu vyňatia na kópii porastovej mapy
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- zákres vyňatia na kópii katastrálnej mapy
- doklady o vlastníctve lesných
pozem kov uvedených
v čl. I.
výrokovej časti tohto
rozhodnutia: výpis z LV č. 2942, podľa ktorého sú pozem ky pare. č. KN 4572, 4575 a 4576
v kat. území H liník nad Hronom
vo vlastníctve vlastníkov spoluvlastníckych podielov
spoločnej nehnuteľnosti podľa zákona č.97/2013 Z. z. o pozem kových spoločenstvách
v znení neskorších predpisov.
Pozem kové spoločenstvo: U R B Á R ŽELIAR-PA SIEN KY
Pozemkové spoločenstvo Hliník nad Hronom je registrované
v Registri pozem kových
spoločenstiev Okresného úradu Žiar nad Hronom, V ložka číslo R-0031/ZC. Pozemkové
spoločenstvo je zároveň obhospodarovateľom uvedených lesných pozem kov.
- doklady o vlastníctve lesných pozem kov uvedených
v čl. III. výrokovej časti tohto
rozhodnutia: výpis z LV č. 2841, podľa ktorého sú
pozem ky pare. č. KN 2742 v kat. území
Vyhne vo vlastníctve: Obec Vyhne
- písomný súhlas vlastníka pozem kov: Obce Vyhne uvedený v liste č. O C U -2018/00207 zo dňa
18.07.2018 a liste č. O C U -2018/00207 zo dňa 08.08.2018.
- písomné vyjadrenie O kresného úradu
Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné
prostredie uvedené v liste č. O U -ZH -O SZP-2017/003383 zo dňa 30.03.2017, podľa
ktorého
nemá nám ietky k vydaniu stavebného povolenia na uvedenú stavbu
- písomné súhlasné stanovisko orgánu verejnej správy:
Obec H liník nad Hronom uvedené
v liste č.2017/00133-2 zo dňa 13.03.2017 a liste č. O cÚ -S2018/00355-2 zo dňa 1.8.2018.
- písomné súhlasné stanovisko
orgánu
verejnej správy: Obec Vyhne uvedené v liste
č. O C U -2017/00117 zo dňa 04.04.2017
-znalecký posudok č. 22/2018 vyhotovený Ing. Ivanom Barbierikom , znalcom v odbore:
lesníctvo, odvetví: odhad hodnoty lesov
- záväzné stanovisko v zm ysle § 6 ods. 3 zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších
predpisov vo veci udelenia súhlasu k vydaniu územného rozhodnutia pre účely um iestnenia
stavby: „ 8219 - H liník nad H ronom -V yhne - rek. VN vedenia č.372 úsek 84 “ na lesných
pozemkoch, vydané tunajším úradom dňa 06.04.2017 pod číslom O U -Z H -PL O -2017/004680
-rozhodnutie o um iestnení líniovej stavby č. O C Ú -H H -S2017/00134, vydané dňa 31.05.2017
stavebným úradom: Obec H liník nad Hronom.
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa
28.09.2017.
- rozhodnutie Okresného úradu Banská Bystrica, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenie
štátnej bytovej správy, č. O U-BB-O V BP2-2017/024637/02-BX zo dňa 11.09.2017, ktorým
zam ieta odvolanie pozem kového spoločenstva URBÁR ŽELIA R-PA SIEN K Y Pozemkové
spoločenstvo Hliník nad Hronom so sídlom Hliník nad Hronom, 1. m ája 573
v zastúpení
predsedom spoločenstva Ing. Jozefom Krátkym ako neopodstatnené a územ né rozhodnutie obce
Hliník nad Hronom, číslo OCÚ-H H -S2017/00134 zo dňa 31.05.2017 potvrdzuje.
- stanovisko M inisterstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Sekcie
lesného hospodárstva a spracovania dreva, Odboru štátnej správy lesného hospodárstva a
poľovníctva č. 2724/2015-720 zo dňa 28.07.2015
-list: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a .s . č. 8291/2 zo dňa 11.12.2017 vo veci:
„ 8219 —Hliník nad H ronom - Vyhne - rek. VN vedenia č.372 úsek 84 “

Vlastník lesných pozem kov pare. č. KN-C 4572, 4575 a 4576 v kat. území Hliník
nad Hronom: U R B Á R ŽELIAR-PA SIEN KY Pozem kové spoločenstvo H liník nad Hronom,
ktorý je zároveň obhospodarovateľom lesa, vo svojom stanovisku uvedenom v liste zo dňa
19.10.2015 uvádza:
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Vec: Žiadosť o súhlas uloženia 22kV zemného kábla a dem ontáže vzdušného vedenia
na stavbe 8291 - H liník nad Hronom - Vyhne - rek VN vedenia č.372 úsek 81
Vaša žiadosť bola prejednaná na Valnom zhromaždení ÚŽP a Pozem kové spoločenstvo
Hliník
nad Hronom s tým to výsledkom: Po dem ontáži vzdušného vedenia bude nutné
doterajší priesek lesom zalesniť do 2 rokov, preto sme dali vypracovať v N árodnom lesníckom
centre projekt O bnovy lesa na uvedenej ploche. Cena tohto projektu je 45 284 EUR.
Pozemkové spoločenstvo na obnovu finančné prostriedky nemá, napriek tom u VZ dáva súhlas na
realizáciu Vašej požiadavky s podm ienkou uhradenia tejto sumy.
URBÁR ŽELIA R-PA SIEN K Y Pozem kové spoločenstvo Hliník nad Hronom je
obhospodarovateľom lesných pozem kov pare. č. KN-C 4578 (časť),
4575 (časť)
a
4572
(časť) v kat. územ í H liník nad Hronom, ktoré sú v Programe starostlivosti o lesy na roky 2018
-2027 evidované ako JPRL č. E 14 ( Elektrovod č. 14) LC Šášov, o vým ere 1,95 ha, na ktorých
je umiestnená časť trasy vzdušného elektrického vedenia, ktorá bude v prípade realizácie stavby:
„ 8219 - H liník nad H ronom - Vyhne - rek. VN vedenia č.372 úsek 84 “ demontovaná.
Demontáž tohto vzdušného vedenia nie je predm etom tohto správneho konania.
O bhospodarovateľ lesov: LESY
Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod
Žarnovica, ktorý obhospodaruje lesné pozem ky pare. č. KN-C 2742 (časť) v kat. území Vyhne,
JPRL. Č. 403 a
a
403 b,
LC Šášov, vo svojom stanovisku uvedenom v liste
č.27348/150/2018 zo dňa 09.07.2018 uvádza:
Ako obhospodarovateľ uvedeného lesného pozem ku s uložením 22 kV zemného kábla
a s dočasným vyňatím súhlasím e za nasledujúcich podmienok:
- pozemok, ktorý je predm etom vyňatia bude v teréne vytýčený
- po ukončení realizácie stavby požadujem e trasu zem ného kábla zam erať GP a vyznačiť
v katastrálnej mape ako vecné bremeno.

Opatrenie vytýčiť a stabilizovať trasu vyňatých lesných pozem kov v teréne boli žiadateľovi
uložené čl. IX časť 2. výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Trasa zem ného kábla bola zam eraná pri tvorbe GP č. 36045728-61/2018 a G P č.3604672862/2018, ktoré tvoria súčasť - prílohu žiadosti. Podľa ustanovenia § 8 ods. 8
zákona
č.326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov rozhodnutia o vyňatí alebo obmedzení
využívania orgány štátnej správy lesného hospodárstva spolu s geom etrickým plánom alebo
kópiou katastrálnej mapy, ak ide o celú parcelu, predkladajú príslušném u orgánu na úseku
katastra nehnuteľností, ak ide o rozhodnutie o dočasnom vyňatí alebo o obm edzení hospodárenia
sa údaje podľa odseku 2 písm . c) zapíšu formou poznámky.
Okresný úrad Žiar nad Hronom,
pozem kový a lesný odbor, oznámil listom
č. O U -ZH -PLO -2018/009128 zo dňa 13.08.2018 všetkým účastníkom konania začatie správneho
konania, umožnil im, aby sa k veci vyjadrili a oboznám il ich i čase a m ieste konania ústneho
pojednávania, ktoré sa konalo dňa 05.09.2018 so začiatkom o 9.00 hod. na Okresnom úrade
Žiar nad Hronom, pozem kovom a lesnom odbore, Nám estie M atice slovenskej 8, 965 01 Žiar
nad Hronom, 5. poschodie, číslo dverí 78. Zároveň účastníkov konania poučil, že svoje
pripom ienky a nám ietky m ôžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, na neskôr uplatnené
pripomienky a nám ietky nebude prihliadnuté. Uvedené oznám enie bolo doručené verejnou
vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov.
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V rámci ústneho pojednávania konaného dňa 05.09.2018 uviedli prítom ní účastníci konania
do zápisnice z ústneho pojednávania nasledovné:
Stredoslovenská distribučná a.s. a Elektro - inžiniering, s.r.o.:
Predmetom konania je žiadosť o dočasné vyňatie z plnenia funkcií lesov. Zo strany
Stredoslovenskej distribučnej boli zabezpečené všetky potrebné doklady. Žiadam e o vydanie
rozhodnutia o dočasnom vyňatí.
U RBÁR ŽELIA R -PA SIEN K Y Pozem kové spoločenstvo H liník nad Hronom:
U RBÁR ŽELIA R -PA SIEN K Y Pozem kové spoločenstvo Hliník nad Hronom trvá na svojom
stanovisku zo dňa 19.10.2015.

Žiadateľ preukázal predložením právoplatného rozhodnutia o um iestení stavby iné právo
k pozemku a stavbe v zm ysle § 7 ods. 3 zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších
predpisov, z toho dôvodu nie je povinný predložiť ku konaniu súhlas vlastníkov alebo
správcov pozem kov so zám erom a dohody o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady
za obmedzenie vlastníckych práv ( § 35 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení
neskorších predpisov). Správny orgán v tom to konaní nerieši práva a povinnosti účastníkov
konania vyplývajúce z ustanovenia § 35 zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších
predpisov.
N apriek skutočnosti, že dohoda o náhrade za obmedzenie vlastníckych práv sa v zmysle
ustanovenia § 7 ods. 3 zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
ku predmetnej žiadosti nepredkladá, nárok vlastníkov, resp. správcov dotknutých lesných
pozemkov na poskytnutie náhrady za obm edzenie vlastníckych práv podľa § 35 zákona
č.326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov je nezm enený, nakoľko z dôvodu vyňatia
a obmedzeniu využívania lesných pozem kov dochádza k obm edzeniu vlastníckych práv.
Podľa ustanovenia § 35 ods. 3 zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších
predpisov sa náhrada za obm edzenie vlastníckych práv podľa ods. 1 poskytuje na základe
dohody o určení výšky a spôsobe jej poskytnutia, ktorej návrh predkladá vlastníkovi, resp.
správcovi ten, na koho žiadosť alebo návrh dochádza k obm edzeniu vlastníckych práv. Ak sa
nedosiahne dohoda, o výške a lebo spôsobe poskytnutia náhrady za obm edzenie vlastníckych
práv rozhoduje súd, nárok na náhradu škody nie je dotknutý.
Po preskúmaní žiadosti, predloženej dokumentácie a na základe skutočností zistených
miestnou ohliadkou dospel tunajší úrad k záveru, že vyňatie je nevyhnutné pre účely realizácie
líniovej stavby: „ 8219 - H liník nad Hronom- Vyhne - rek. VN vedenia č.372 úsek 84 “ .
N a vyňatie sa použije len nevyhnutne potrebná vým era pozem kov a vyňatie je v súlade
so zásadami ochrany lesných pozem kov uvedenými v § 5 zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch
v znení neskorších predpisov. Vyňatie je nevyhnutné a odôvodnené, úlohy spoločenského
a ekonom ického rozvoja, ktoré sa zabezpečia realizáciou líniovej stavby: „ 8219 - Hliník
nad Hronom- Vyhne - rek. V N vedenia č.372 úsek 84 “ nem ožno zabezpečiť inak.
Na základe uvedených skutočností rozhodol tunajší úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
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Poučenie
Proti
tom uto rozhodnutiu
majú účastníci konania právo podať odvolanie do 15 dní
odo dňa jeho doručenia na O kresný úrad Žiar nad Hronom, pozem kový a lesný odbor.
Toto rozhodnutie je preskúm ateľné súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných
prostriedkov.
Doručuje
1. Účastníkom konania - verejnou vyhláškou zverejnenou na úradnej tabuli správneho orgánu,
internetovej stránke správneho orgánu a na dočasných
úradných tabuliach v obciach
Hliník nad Hronom a Vyhne.

Na vedomie po právoplatnosti
1. Okresný úrad Žiar nad H ronom , katastrálny odbor,
SNP 118, 965 01 Žiar nad Hronom
2. M inisterstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, oddelenie účtovníctva,
Ul. 9. M ája 1, 974 86 Banská Bystrica
3. Národné lesnícke centrum , T. G. M asaryka 22, 960 92 Zvolen

Ing. M arika Ď uricová
vedúca pozem kového a lesného odboru
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