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Vec
Určenie Lesného celku Dechtice - oznámenie
Okresný úrad Tmava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva ako
vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 59 písm. h)
zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch")
v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších pre�pisov (ďalej len „zákon o správnom konaní") upovedomuje dotknutých
účastníkov koria.ríia a zúčastnené osoby o začatí konania z vlastného podnetu vo veci určenia
Lesného celku Dechtice ako jednotky priestorového rozdelenia lesa, pre ktorú sa vyhotoví
program starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2019 - 2028.
V zmysle § 40 ods. 1 zákona o lesoch je program starostlivosti o lesy nástrojom ·
štátu, vlastníka, správcu a obhospodarovateťa lesa na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch;
nie je nástrojom na usporiadanie vlastníctva k pozemkom ani určenie obhospodarovateľov
lesa.
V zmysle § 39 ods. 3 zákona o lesoch v súlade s § 27 ods. 2 vyhlášky č. 453/2006
Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa (ďalej len „vyhláška o HÚL") Okresný
úrad Tmava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva má v úmysle určiť
Lesný celok Dechtice na lesných pozemkoch o výmere 5 028,31 ha v katastrálnych
územiach:
Okresu Myjava: Brezová pod Bradlom,
Okresu Senica: Hradište pod Vrátnom,
Okresu Tmava: Bohunice pri Trnave, Boleráz, Dechtice, Dobrá Voda, Dolná Krupá,
Dolné Dubové, Dolné Lovčice, Horná Krupá, Horné Dubové, Malé Brestovany, Naháč,
Špačince, Tmava, Trstín_, Veľké Brestovany.
Mapa Lesného celku Dechtice je zverejnená na internetovej stránke Okresného úradu
Tmava, odboru opravných prostriedkov www.minv.sk/okresnv-urad-rrnav�, v časti referát
pôdohospodárstva.
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celok Dechtice je vymedzený v hraniciach Lesného hospodárskeho celku
/7Dechtice.Lesný
Lesné celky sú územne ucelené časti lesov, pre ktoré sa vyhotovuje program
starostlivosti o lesy. Určuje ich orgán štátnej správy lesného hospodárstva na návrh vlastníka,
správcu alebo obhospodarovateľa lesa alebo z vlastného podnetu. V zmysle § 27 ods. 2
vyhlášky o HÚL najmenšia výmera lesného celku je spravidla 1 OOO ha.

Okresný úrad Tmava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva
v zmysle§ 33 ods. 2 zákona o správnom konaní oznamuje dotknutým účastníkom konania a
zúčastneným osobám, že pred vydaním rozhodnutia majú právo nahliadnuť do spisového
materiálu, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia, k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť
ich doplnenie.
Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva Vám
určuje lehotu 7 dní na uplatnenie tohto práva. Po uplynutí tejto lehoty bude v predmetnej veci
vydané rozhodnutie.
Vzhľadom k tomu, že v konaní vo veci vyhlásenia Lesného celku Dechtice je viac
ako 50 dotknutých účastní�ov konania alebo zúčastnených osôb, doručuje sa toto oznámenie
v zmysle § 67 ods. 2 zákoÍi.a o lesoch verejnou vyhláškou podľa§ 26 zákona o správnom
konaní.

PhDr. Vanesa Vančová Šteinerová
vedúca odboru

Doručuje sa:
- so žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli po dobu 15 dní a po ukončení vývesnej lehoty
o vrátenie tohto oznámenia s vyznačením doby vyvesenia a zvesenia na tunajší úrad.
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Obec Boleráz
Obec Brestovany
Mesto Brezová pod Bradlom
Obec Dechtice
Obec Dobrá Voda
Obec Dolná Krupá
Obec Dolné Dubové
Obec Dolné Lovčice
Obec Horná Krupá

1 O. Obec Horné Dubové
11. Obec Jaslovské Bohunice
12. Obec Naháč
13. Obec Špačince
14. Mesto Tmava
15. Obec Trstín
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