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ROZHODNUTIE

Zákaz využívania lesa verejnosťou

Konanie podľa § 30 ods. 4 zákona číslo 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov 
o zákaz využívania lesa verejnosťou z dôvodu, že to vyžaduje iný verejný záujem.

Verejnosť pohybujúca sa v katastrálnych územiach Nová Baňa, Malá Lehota, Veľká Lehota, 
Žarnovica, Žarnovická Huta, Horné Hámre, Župkov, Píla, Veľké Pole, Orovnica, Hronský 
Beňadik.

VÝROK
Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej 

správy podľa § 1 a § 4 ods. 1 zákona číslo 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy 
a § 56 ods.l písm. c) zákona číslo 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, podľa 
§ 60 ods. 2 písm. f) zákona číslo 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, (ďalej len 
„zákona o lesoch“), v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov vydáva toto rozhodnutie:

Podľa § 30 ods. 4 zákona o lesoch správny orgán rozhodol o zákaze využívania lesa 
verejnosťou (zákaz vstupu na lesné pozemky pre verejnosť), v katastrálnych územiach:
Nová Baňa
Malá Lehota
Veľká Lehota
Žarnovica
Žarnovická Huta
Horné Hámre
Župkov
Píla
Veľké Pole
Orovnica
Hronský Beňadik 
nakoľko to vyžaduje verejný záujem.

V čase od zverejnenia tohto rozhodnutia (na dobu nevyhnutne potrebnú, t.j. na dobu platnosti 
mimoriadnych veterinárnych opatrení), až do jeho odvolania Okresným úradom Žiar nad 
Hronom, pozemkovým a lesným odborom.



Odôvodnenie

Dňa 13.01.2023 boli na Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor 
doručené opatrenia Regionálnej veterinárnej správy Žiar nad Hronom, Ul. SNP č. 612/120, 965 
01, Žiar nad Hronom na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných 
v populácii diviačej zveri v poľovných revíroch Háj, Veľké Pole, Píla, Drienčie, Voj šín, 
Orovnica, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor podľa § 30 ods. 4 zákona 
o lesoch rozhodol o zákaze využívania lesa verejnosťou (zákaz vstupu na lesné pozemky pre 
verejnosť), v katastrálnych územiach: Nová Baňa, Malá Lehota, Veľká Lehota, Žarnovica, 
Žarnovická Pluta, Horné Hámre, Župkov, Píla, Veľké Pole, Orovnica, Hronský Beňadik, 
nakoľko to vyžaduje verejný záujem.

Africký mor ošípaných je prenosné ochorenie s veľkou schopnosťou šírenia, ktorý bol 
identifikovaný v okrese Žarnovica, kataster Nová Baňa, na základe čoho ŠVÚ Zvolen určil 
územie infikovanej oblasti AMO u diviakov. V dôsledku uvedeného vo verejnom záujme, aby 
nedochádzalo k ďalšiemu šíreniu AMO u diviakov a hospodárskych zvierat rozhodol správny 
orgán z vlastného podnetu vydať zákaz využívania lesa verejnosťou.

Zákazom nie je obmedzená hospodárska činnosť na lesných pozemkoch, vstup na vlastnú 
nehnuteľnosť, využívanie značených cyklotrás a značených turistických trás a vstup orgánov 
štátnej správy za účelom výkonu štátnej správy.

V zmysle § 67 ods. 2 zákona o lesoch je tento zákaz doručený verejnou vyhláškou.

Táto písomnosť bude po dobu 15 dní vyvesená na úradných tabuliach dotknutých 
mestských a obecných úradov spôsobom v mieste obvyklým, t.j. na mestských a obecných 
úradoch: Nová Baňa, Malá Lehota, Veľká Lehota, Žarnovica, Horné Hámre, Župkov, Píla, 
Veľké Pole, Orovnica, Hronský Beňadik

Táto písomnosť bude vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu Okresného 
úradu, pozemkového a lesného odboru, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 
na internetovom portáli https://www.minv.sk/7oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-145 a tiež na 
portáli www.slovensko.sk..

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, žiada príslušné mestské a obecné 
úrady o zverejnenie tohto rozhodnutia spôsobom v mieste obvyklým a zároveň o zverejnenie 
v miestnom rozhlase a miestnej tlači.

Na základe vyššie uvedených skutočností rozhodol tunajší úrad tak, ako je uvedené 
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
V zmysle § 39 ods. 4 zákona o lesoch sa na konanie o vydávaní a odvolaní zákazu využívania 
lesov verejnosťou nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
V zmysle § 67, ods. 2 zákona o lesoch sa toto rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou.
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Prílohy
Opatrenia Regionálnej veterinárnej správy Žiar nad Hronom, Ul. SNP č. 612/120, 965 01, 
Žiar nad Hronom č. z. 040/2023 zo dňa 05.01.2023 a č. z. 0118/2023, 0119/2023, 0120/2023, 
0121/2013, 0123/2023 zo dňa 12.1.2023

Doručuje sa
Verejnosti verejnou vyhláškou

a) v mestách a obciach na úradnej tabuli : Nová Baňa, Malá Lehota, Veľká Lehota, 
Žarnovica, Horné Hámre, Župkov, Píla, Veľké Pole, Orovnica, Hronský Beňadik
b) na elektronickej úradnej tabuli správneho orgánu http://www.minv.sk/_oznamy-a- 
dokumenty-na-stiahnutie-145
c) centrálna elektronická úradná tabuľa - www.slovensko.sk

Ing. Marika Ďuricová 
vedúca pozemkového a lesného odboru

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

3

http://www.minv.sk/_oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-145
http://www.slovensko.sk

