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VRANOV NAD TOPĽOU

Pozemkový a lesný odbor
Kalinčiakova 879, 093 Ol Vranov nad Topľou
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Vranov nad Topľou 3.8.2018

ROZHODNUTIE
Okresný úrad vo Vranove nad Topľu, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný
orgán štátnej správy lesného hospodárstva v zmysle § 56 ods. 1, písm. c a § 60 ods. 1, písm. b
, zákona NR SR Č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a v súlade so
zákonom Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
, na základe žiadosti obce Petrovce, IČO 00332674, Petrovce Č. 89, 094 31 Hanušovce zo dňa
4.6.2018 rozhodol takto:
L

V zmysle § 7 ods. 1, písm.- b- zákona Č. 326/2005
neskorších predpisov
dočasne vyníma do 6.8.2028

Z. z. o lesoch v znení

lesné pozemky z lesného pôdneho fondu pre účel prevádzky lyžiarskeho vlek a to nasledovne:
Katastrálne územie: Petrovce - LHC Hanušovce- LC Neštátne lesy na LHC Hanušovce
LV
271

Parcela KN-C
443/1

číslo dielca
FP 289

vynímaná výmera

Dočasne vynímaný pozemok je zakreslený v porastovej mape a vynímaný je v celku.
II.
ukladá
obci Petrovce, ako žiadateľovi o dočasné vyňatie zaplatiť odvod - náhradu za stratu mimo
produkčných funkcií lesa

384,91 eura

slovom tristo osemdesiat štyri eur a deväťdesiat jeden centov.
Jednorázovo do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia na číslo účtu
IBAN 4581800000007000179938,
konštantný symbol 0308, variabilný symbol
6871308607

-2
III.

Obci Petrovce č.89, 094 31 Hanušovce
podmienky:

,ako

a. dodržať ustanovenia zákona Č. 32612005 Z.z
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,

IV.

žiadateľom

ďalej ukladá tieto

o lesoch v z. n. p., zákona

Č.

v zmysle § 8 ods. 4 zákona č.32612005 Z. z. v znení neskorších predpisov
rozhodnutie o vyňatí stráca platnosť, ak do dvoch rokov od dňa jeho
právoplatnosti oprávnený subjekt nezačne vykonávať zámer, na ktorého
uskutočnenie sa rozhodnutie vydalo.

Odôvodnenie
Dňa 4.6.2018 bola na tunajší úrad doručená žiadosť obce Petrovce č.89, 094 31
Hanušovce
o dočasné vyňatie lesného pozemku z plnenia funkcie lesov. K žiadosti doložili:
údaje o lesných pozemkoch z katastra nehnuteľnosti, výpis z listu vlastníctva Č. 271, kópiu
katastrálnej mapy, vyjadrenie OÚ ŽP Vranov, vyjadrenie Urbárskej spoločnosti Petrovcepozemkového spoločenstva ako vlastníka lesného pozemku, znalecký posudok Č. 3/2018 na
výpočet náhrady straty mimo produkčných funkcií lesa a dohodu o určení výšky a spôsobe
poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv z vlastníkom pozemku.
Týmto rozhodnutím nie je dotknuté právo žiadateľa a poškodeného upraviť si náhradu
prípadných škôd dohodou, resp. právo poškodeného vymáhať prípadne vzniknutú škodu na
súde v občiansko - právnom konaní.
Po preskúmaní predložených dokladov dospel Okresný úrad vo Vranove n/T,
pozemkový a lesný odbor k záveru, že uvedenú stavbu nie je možné umiestniť na iných ako
lesných pozemkoch, že sa použila len nevyhnutne potrebná plocha, že nedôjde k triešteniu
lesných pozemkov a narušeniu záujmov lesného hospodárstva a preto bolo potrebné
rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 Správneho poriadku možno podať odvolanie na
Okresnom úrade Vranov nad Topľou, pozemkovom a lesnom odbore v lehote do 15 dní odo
dňa jeho oznámenia. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov. Príslušným súdom na preskúmanie veci je Krajský súd v Prešove.

