
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
          Slovenskej republiky 

           Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva

Určené pre:
podľa rozdeľovníka

Váš list číslo Zo dňa Naše číslo Vybavuje/tel. Bratislava
-- -- 2346/2016-720 Ing. Rozkopál/533 08.06.2016

Záz. č.: 15101/16 Ing. Hušťák/511

Vec:  Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a     rozvoja vidieka Slovenskej republiky vo   
veci uplatňovania § 41 a     nasl. zákona č. 326/2005 Z. z. o     lesoch v     z.n.p.  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  Slovenskej republiky, ako ústredný orgán 
štátnej správy lesného hospodárstva v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 575/2001 Z.z. 
o organizácii  činnosti  vlády  a organizácii  ústrednej  štátnej  správy  v znení  neskorších 
predpisov, podľa § 56 ods. 1 písm. a)  v spojitosti s § 58 ods. 1 písm. m)  zákona č. 326/2005 
Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“) a v súlade s § 4 ods. 
6  zákona  č.  180/2013  Z.  z.  o organizácii  miestnej  štátnej  správy  a o zmene  a doplnení 
niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov,  vydáva   u s m e r n e n i e   pre  orgány 
štátnej  správy  lesného  hospodárstva,  odborných  lesných  hospodárov  a  vyhotovovateľov 
programov starostlivosti  o lesy a  pre vlastníkov,  správcov a obhospodarovateľov lesov na 
postup pri uplatňovaní ustanovení zákona a predpisov vydaných na jeho základe, v oblasti :

1. postupu  a právneho  rámca  pri  uplatňovaní  európskych  pravidiel  poskytovania  štátnej 
pomoci v členských štátoch Európskej únie v nadväznosti na ustanovenia zákona o lesoch;

2. obhospodarovateľ lesa a príjemca štátnej pomoci v súvislosti s poskytnutím PSL; 

3. postupu pri vyhotovení a odovzdaní programu starostlivosti o lesy obhospodarovateľovi 
lesa. 

AD 1. Úvod a     právny rámec  

Schémy štátnej pomoci sú vypracované v intenciách článku 107 Zmluvy o fungovaní 
EÚ,  ktorým  je  Slovenská  republika  viazaná.  Občania  a subjekty  pôsobiace  v  Slovenskej 
republike, v súlade s Článkom 7 ods. 4 a ods. 5 v spojitosti s Článkom 13 ods. 1 Ústavy SR, 



sú  povinnosťami  a ustanoveniami  vyplývajúcich  z týchto  medzinárodných  právnych 
dokumentov viazaní.

Subjekty  odbornej  lesníckej  verejnosti,  t.j.  orgány  štátnej  správy  lesného 
hospodárstva, odborní lesní hospodári a vyhotovovatelia programov starostlivosti o lesy, 
vlastníci,  správcovia  a  obhospodarovatelia  lesov  sú  povinní  pri  uplatňovaní  zákona 
o lesoch  v plnej  miere  rešpektovať  aj  povinnosti  a postupy  vyplývajúce  z práva 
európskej  únie  a dokumentov  vyhotovených  na  tomto  medzinárodnom  právnom 
základe; takýmito dokumentmi sú aj schémy štátnej pomoci.

Na akékoľvek  poskytnutie  štátnej  pomoci,  či  už  zo  zdrojov  EÚ alebo  zo  zdrojov 
štátneho  rozpočtu  je  potrebná  platná  schéma  štátnej  pomoci.  Uvedené  sa  vzťahuje  aj  na 
poskytnutie PSL obhospodarovateľovi lesa. Schémy štátnej pomoci sú vypracované v súlade 
s platnými  legislatívnymi  pravidlami  EU.  Poskytnutie  PSL  obhospodarovateľovi  lesa  sa 
považuje za nepriamu formu štátnej  pomoci  ako subvencovanej služby. Postupy súvisiace 
s poskytovaním takejto štátnej pomoci sú upravené zákonom  o lesoch a schémami štátnej 
pomoci :

1. Schéma štátnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov č.: SA.43460 (2015/N)

2. Schéma štátnej pomoci na podporu investícií na zlepšenie odolnosti a environmentálnej 
hodnoty  lesných ekosystémov (podopatrenie  8.5  Programu rozvoja  vidieka  SR 2014 –
2020) č.: SA.43041

3. Schéma  štátnej  pomoci  na  obnovu  a  udržanie  potenciálu  lesného  hospodárstva  vo 
vojenských  obvodoch  a  na  územiach  slúžiacich  na  zabezpečenie  úloh  obrany  štátu  v 
pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky č.: SA. 40976 (2015/N)

AD 2. Obhospodarovateľ lesa a príjemca štátnej pomoci v     súvislosti s     poskytnutím PSL  

Podľa § 2 písm. p) zákona o lesoch obhospodarovateľom lesa je právnická osoba alebo 
fyzická  osoba,  ktorá  hospodári  na  lesných  pozemkoch  –  vlastník,  správca  alebo 
obhospodarovateľ lesa,  ktorý je  povinný najneskôr  18 mesiacov pred skončením platnosti 
PSL oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva (§ 41 
ods.  4  zákona o lesoch).  Obhospodarovateľ  lesa je  povinný sa zaregistrovať do evidencie 
lesných  pozemkov  podľa  obhospodarovateľa,  ktorú  vedú  príslušné  orgány  štátnej  správy 
lesného hospodárstva (§ 4 zákona o lesoch) v Lesníckom geografickom informačnom systéme 
(LGIS). 

Príjemca štátnej pomoci je obhospodarovateľ lesa, ktorý je podnikom bez ohľadu na 
jeho  právnu  formu  (podnikateľské  fyzické  a právnické  osoby,  príspevkové  a  rozpočtové 
organizácie). Na príjemcu štátnej pomoci sa vzťahujú všetky podmienky uvedené v schéme 
štátnej pomoci.
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AD 3. Postup pri vyhotovení a     odovzdaní programu starostlivosti o     lesy obhospodarovateľovi   
lesa

1. Podľa § 39 odsek 3 orgány štátnej správy lesného hospodárstva vyhlásia lesné celky, pre 
ktoré  budú  vypracované  PSL.  18  mesiacov  pred  skončením  platnosti  PSL 
obhospodarovateľ  lesa  oznámi  túto  skutočnosť  na  príslušne  miestnom  orgáne  štátnej 
správy  lesného  hospodárstva  na  tlačive:  „Oznámenie  o ukončení  platnosti  programu 
starostlivosti o lesy (PSL) a žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci – PSL v zmysle schémy 
štátnej  pomoci  na  vypracovanie  lesohospodárskych  plánov  č.:  SA.43460(2015/n)  a 
Schémy štátnej pomoci na podporu investícií na zlepšenie odolnosti a environmentálnej 
hodnoty lesných ekosystémov (podopatrenie 8.5 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –
2020) č.: SA.43041“ , ktorý je prílohou č. 1 usmernenia (ďalej len „formulár“).

2. Národné lesnícke centrum (ďalej  len „NLC“) na základe registra  obhospodarovateľov, 
vyhlásených lesných celkov a aktuálneho stavu PSL vyplní časť B, body 1 až 3, časť C 
body 2 až 7 formulára.  NLC pridelí formuláru registračné číslo oznámenia o ukončení 
platnosti PSL a číslo žiadosti o štátnu pomoc. Takto vyplnený formulár zašle na príslušný 
odbor  opravných  prostriedkov  okresného  úradu  v sídle  kraja  (ďalej  len  „OOP“) 
elektronickou formou. 

3. Časť  B  formulára  je  vyplnená  pre  všetkých  obhospodarovateľov  lesa,  ktorým  končí 
platnosť PSL. Časť C formulára je vyplnená pre tých obhospodarovateľov lesa, ktorí sú 
príjemcovia štátnej pomoci.

4. OOP  rozpošle  formulár  elektronickou  formou  na  miestne  príslušné  okresné  úrady, 
pozemkové a lesné odbory (ďalej len „PLO“).

5. PLO skontroluje správnosť údajov uvedených vo formulári. Chybné údaje opraví.
6. PLO  odkontrolovaný  formulár  vytlačí  a  v dvoch  vyhotoveniach  predloží 

obhospodarovateľovi lesa na doplnenie údaj a podpis.
7. Obhospodarovateľ  lesa,  ktorý  si  bude  zabezpečovať  vyhotovenie  PSL  z vlastných 

prostriedkov, vyplní časť B, bod 4.
8. Obhospodarovateľ lesa, ktorý je zároveň žiadateľom o štátnu pomoc vyplní časť C, bod 1 

formulára. V prípade veľkého podniku (Lesy SR, š.p.) predloží obhospodarovateľ lesa aj 
kontrafaktuálny scenár.

9. Všetci obhospodarovatelia lesa podpíšu formulár na konci časti C.
10.Obhospodarovatelia lesa, ktorí sú zároveň žiadateľmi o štátnu pomoc podpíšu časť D a E.
11.Jedno  paré  formulára  vrátane  kontrafaktuálneho  scenára  zostáva  obhospodarovateľovi 

lesa, druhé PLO zašle na NLC.
12.NLC zabezpečí podpis zmluvy o dielo na vyhotovenie PSL pre príslušný rok s úspešným 

uchádzačom verejného obstarávania (čiastková zmluva vyplývajúca z rámcovej zmluvy).
13.NLC vygeneruje zmluvy o poskytnutí štátnej pomoci pre obhospodarovateľov lesa, ktorí 

splnili podmienky poskytnutia štátnej pomoci.
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14.Vyplnené  zmluvy  o poskytnutí  štátnej  pomoci  NLC  vytlačí  v dvoch  vyhotoveniach, 
podpíše a zašle ich na OOP.

15.OOP zmluvy o poskytnutí štátnej pomoci rozpošle na PLO, ktoré zabezpečia ich podpis 
zo strany obhospodarovateľa lesa.

16.Obhospodarovateľ  lesa  po  podpise  zmluvy  odošle  jedno  podpísané  paré  zmluvy 
o poskytnutí štátnej pomoci na NLC.

17.Následný priebeh konania o vyhotovení PSL vyplýva priamo z ustanovení § 41 ods. 6 až 
18 zákona o lesoch.

18.Vyhotovovateľ  PSL vyhotoví  elaborát  PSL pre každého obhospodarovateľa lesa podľa 
plochovej tabuľky PSL (v rozsahu platného rozdeľovníka súčastí PSL) a protokolárne  ich 
odovzdá príslušnému OOP.

19.OOP zabezpečí protokolárne odovzdanie PSL v súlade s platným rozdeľovníkom súčastí 
PSL.

Spoločné ustanovenia.

1. Ak  dôjde  k  zmene obhospodarovateľa  lesa  a nedošlo  k podpisu  zmluvy  o poskytnutí 
štátnej  pomoci,  nový  obhospodarovateľ  lesa  túto  zmenu  nahlási  na  NLC.  Ďalej  sa 
postupuje  v zmysle  uvedeného postupu.  Súčasne  sa  zaregistruje  do  evidencie  lesných 
pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa vedených na PLO. V prípade už uzatvorenej 
zmluvy  o poskytnutí  štátnej  pomoci  všetky  práva  a povinnosti  z poskytnutej  štátnej 
pomoci prechádzajú na nového obhospodarovateľa lesa. 

2. V prípadoch, ak v priebehu doby platnosti PSL sa prehlásia pozemky za lesné pozemky 
(napr.  z titulu  pozemkových  úprav)  na  zabezpečenie  ich  racionálneho  lesníckeho 
obhospodarovania sa uplatní postup podľa § 37 zákona o lesoch.

3. Na vyhotovenie a  financovanie PSL na lesné pozemky v správe a v obhospodarovaní 
štátnej organizácie lesného hospodárstva zriadenej Ministerstvom obrany SR sa vzťahuje 
zákon  o lesoch  a Schéma  štátnej  pomoci  v pôsobnosti  Ministerstva  obrany  SR,  číslo 
pomoci SA. 40976 (2015/N). 

      Ing. Peter Kicko
     generálny riaditeľ 

Prílohy: 
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1. Oznámenie  o ukončení  platnosti  programu  starostlivosti  o lesy  (PSL)  a žiadosť 
o poskytnutie  štátnej  pomoci  –  PSL v zmysle  schémy štátnej  pomoci  na vypracovanie 
lesohospodárskych plánov č.:  SA.43460(2015/n)  a  Schémy štátnej  pomoci  na podporu 
investícií  na  zlepšenie  odolnosti  a environmentálnej  hodnoty  lesných  ekosystémov 
(podopatrenie 8.5 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020) č.: SA.43041

Rozdeľovník: 

1. Všetky okresné úrady, odbory opravných prostriedkov,
2. Všetky okresné úrady, pozemkové a lesné úrady
3. Všetky štátne organizácie lesného hospodárstva 
4. Národné lesnícke centrum
5. Ministerstvo obrany SR, odbor riadenia špecializovanej štátnej správy
6. Rada združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska
7. Vyhotovovatelia PSL (úspešní uchádzači o verejné obstarávanie)
8. Webstrána MPRV SR pre lesnícku verejnosť
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