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Vec 

Zákaz využívania lesov verejnosťou 

- vydanie zákazu – verejná vyhláška 

 

 

Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej 

správy lesného hospodárstva podľa § 60, ods. 2, písm. f) zákona č. 326/2005 o lesoch v znení 

nesk. predpisov (ďalej len zákon o lesoch), v súlade s § 30, ods. 4 zákona o lesoch z vlastného 

podnetu na základe potreby zákazu využívania lesov verejnosťou v katastrálnych územiach 

Stárňa, Hubovo, Tornaľa, Lenka, Železné, Dimitrij, Kesovce  z dôvodu verejného záujmu 

zabránenia šírenia afrického moru ošípaných 

 

 

V Y D Á V A 

 

 

I.  Zákaz využívania lesov verejnosťou,  t.j. platí zákaz vstupu na lesné pozemky: 

 

1.  v  katastrálnom  území obce Stárňa, Hubovo, Tornaľa, Lenka, Železné, Dimitrij, Kesovce  

 

2. Zákaz sa týka aj lesných ciest a iných lesných pozemkov (sklady, funkčné  plochy, lesné cesty 

a iné ...), nachádzajúce sa v katastrálnych územiach uvedených v bode 1.  

 

II. Ukladá užívateľom poľovných revírov: 

– PS Hunter Lenartovce, Lenartovce 97, 980 44,  IČO: 50059441 

– PS Bagjaš Tornaľa, Lenka 89, 980 50, IČO: 42406854 

– PZ Hubert Hubovo, Hubovo 21, 980 50, IČO: 35675403 

– PS Orogvány, Gemerská Panica 316, 980 46, IČO: 50736931: 

1. Povinnosť vyznačiť v teréne  na lesné pozemky uvedené v bode I. zákaz vstupu. 

 

 

Platnosť zákazu a osobitné ustanovenia:  

Zákaz platí až do jeho odvolania orgánom štátnej správy lesného hospodárstva. 

 

 Zákaz  sa vydáva z dôvodu výskytu afrického moru ošípaných v danej lokalite a z obavy 

o jeho rozšírenie.  
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 Upozornenie: Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor zároveň 

upozorňuje, že v súlade s § 31, ods. 1, písmeno d) zákona č. 326/2005 o lesoch v znení nesk. 

predpisov platí zákaz jazdiť alebo stáť motorovým vozidlom, skútrom, motorovou trojkolkou 

alebo štvorkolkou  na lesných pozemkoch.  

 

 Zákazom nie je obmedzená hospodárska činnosť v uvedených lesných porastoch a výkon 

práva poľovníctva na dotknutých poľovných  pozemkoch. 

 

 Súčasťou vydaného zákazu je aj mapa s vyznačením územia, ktorého sa vydaný zákaz 

vstupu na lesné pozemky týka. 

 

 V Zmysle § 30, 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 je tento zákaz doručený verejnou vyhláškou. 

 

Táto písomnosť bude po dobu  15 dní vyvesená na úradných tabuliach dotknutých 

obecných úradov, t.j. obecných úradov, ktorých katastrálnych územiach sa zákaz týka a to Obec 

Lenka, Obec Hubovo, Obec Kesovce, Obec Starňa. Táto písomnosť bude vyvesená po dobu 15 

dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tejto 

písomnosti. 

  Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, žiada príslušné obecné úrady 

o vyvesenie tejto verejnej vyhlášky, vyznačenia dňa vyvesenia a po uplynutí vyššie uvedenej 

lehoty o späť zaslanie na adresu uvedenú v záhlaví s vyznačením dátumu zvesenia. 

 

 

1 príloha 

Obrysová mapa s vyznačením územia, ktorého sa vydaný zákaz vstupu na lesné pozemky týka. 

 

 

Na vedomie 

1. Obec Lenka, Lenka 11, 980 50 

2. Obec Hubovo, Hubovo 24, 980 50 

3. Obec Kesovce, Kesovce 3, 980 45 

4. Obec Starňa, Mierová 259/14, 982 01 

5. Obvodné oddelenie PZ Rimavská Seč, Daxnerova 80, 980 42 Rimavská seč 

6. Obvodné oddelenie PZ Toňaľa, Letná 1134/6, 982 01  

 

 

 

 

Ing. Ondrej Poprocký 

vedúci odboru 

 

 

 


