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Vec 
Verejná vyhláška 
Oznámenie o začatí konania vo veci dočasného vyňatia lesných pozemkov z plnenia funkcií 
lesov a obmedzenia využívania funkcií lesov na nich 

Na tunajší úrad bola doručená dňa 03.04.2020 (doplnenie žiadosti dňa 20.04.2020) 
žiadosť LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, IČO: 35 745 401 v zastúpení 
Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 o dočasné 
vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov na 5 rokov a následné obmedzenie využívania 
funkcií lesov na lesných pozemkoch na obdobie 30 rokov v katastrálnom území Závod za 
účelom uloženia VN zemného káblového elektrického vedenia - realizácie stavby „SA_ Závod, 
TS 0073-011, TS 0073-016 VNK, TS, VNV". Dočasné vyňatie je požadované na parcelách reg. 
C KN č. 1144, 1074/1,1074/5 (parcely reg. E KN č. 1144, 1145/2, 1145/1, 1143, 1135, 1095/2, 
1094, 1093, 1092, 1091) katastrálne územie Závod o celkovej výmere 1130m2• Obmedzenie sa 
týka tých istých parciel a je požadované pre ochranné pásmo VN vedenia o celkovej výmere 
452m2 v katastrálnom území Závod. 

Dotknuté lesné pozemky sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb - listy 
vlastníctva č. 2748, 4252, 1893, 2848, 2983, 2981, 4209, 4048, 1673, katastrálne územie Závod. 

Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor, ako miestne a vecne príslušný orgán 
štátnej správy v zmysle§ 56 ods. 1 písm. c) a§ 60 ods. 1 písm. b) zák. č. 326/2005 Z.z. o lesoch 
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o lesoch) v súlade s§ 18 zák. č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení ( ďalej len správny poriadok) oznamuje 
začatie konania o dočasnom vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov na 5 rokov 
a následné obmedzenie využívania funkcií lesov na nich na 30 rokov podľa § 5 ods. 1 a § 7 ods. 
1 písm. b) a c) zákona o lesoch účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy. 

Správny orgán v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku dáva účastníkom konania 
možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, 
prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 

S poukazom na § 27 ods. 1 správneho poriadku správny orgán určuje na vyjadrenie sa 
k podkladom pred vydaním rozhodnutia lehotu 1 O dní od doručenia tohto oznámenia. 
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Do spisu je možné nahliadnuť v úradných hodinách tunajšieho úradu, prípadne po 
telefonickom dohovore aj v inom termíne. 

Podľa § 67 ods. 2 zákona o lesoch ak je v rámci postupov alebo konaní podľa tohto 
zákona viac ako 20 dotknutých fyzických osôb alebo právnických osôb, účastníkov konania 
alebo zúčastnených osôb, oznámenia, rozhodnutia a iné písomnosti sa im doručujú verejnou 

·vyhláškou.Vzhľadom k skutočnosti, že počet účastníkov konania je viac ako 20, toto oznámenie 
sa doručuje verejnou vyhláškou. 

V zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku sa toto oznámenie doručuje verejnou vyhláškou 
tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň 
tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom 
webovom sídle a na úradnej tabuli v obci Závod. 
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Doručí sa: 
Účastníci konania - verejnou vyhláškou. 

Verejná vyhláška vyvesená na úradnej tabuli v Obci Závod 

2 3. 09. 2020 
od . 

odtlačok pečiatky, podpis 

Verejná vyhláška vyvesená na úradnej tabuli správneho orgánu 
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