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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA LESOPROJEKTU ZVOLEN

Legenda:
CO - Civilná obrana
PO - Požiarna ochrana
LHP - Lesný hospodársky plán
HÚL - Hospodárska úprava lesov
LIC - Lesnícke informačné centrum
TŠMD - Tematické štátne mapové dielo
LGF - Lesnícka geodézia a fotogrametria
KAREP - Kartografia a reprodukčné prevádzky
BOZP - Bezpečnos a ochrana zdravia pri práci
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ŠTRUKTÚRA POBOÈIEK A PRACOVÍSK LESOPROJEKTU ZVOLEN
ÚSTREDIE

POBOÈKY

PRACOVISKÁ

POBOČKA PIEŠŤANY
Pod Párovcami č. 152,
921 28 Piešťany
tel.: 033/7743 215
fax: 033/7730 261
e-mail: piestany.pob@stonline.sk

911 01 Trenčín
č. Belá, ES THS 18/1881, tel.: 032/6586 697
lesop.trencin@stonline.sk

033 01 Liptovský Hrádok
Hradná č. 534 , tel.: 044/5221 827
e-mail: lesop.lhradok@stonline.sk

POBOČKA ŽILINA
Pri Rajčianke č. 40,
012 10 Žilina
tel.: 041/7634 629
fax: 041/7233 040
e-mail: zilina.pob@stonline.sk

LESOPROJEKT ÚSTREDIE
Sokolská č. 2, 960 52 Zvolen
tel.: 045/5202 111
fax: 045/5479 506
e-mail: lesop@lesoprojekt.sk
web: www.lesoprojekt.sk

034 01 Ružomberok
Nám. Slobody č. 16, tel.: 044/4324 180
e-mail: lesop.ruzomberok1@stonline.sk

967 01 Kremnica
SNP č. 78/24, tel.: 045/6742 125
e-mail: lesop.kremnica@stonline.sk
022 01 Čadca
Ul. 17. Novembra 2022, tel.: 041/4334 867
e-mail: lesop.cadca1@stonline.sk

976 81 Podbrezová
Štiavnička č. 6, tel.: 048/6171 612
e-mail: lesop.podbrezova@stonline.sk

POBOČKA ZVOLEN
Švermova ulica,
960 52 Zvolen
tel.: 045/5202 111
fax: 045/5334 925
e-mail: zvolen.pob@stonline.sk

984 03 Lučenec
J. Szaboa č. 2/A, tel.: 047/4331 674
e-mail: lesop.lucenec@stonline.sk

969 00 Banská Štiavnica
8. mája č. 10, tel.: 045/6920 071
e-mail: lesop.stiavnica@stonline.sk

050 01 Revúca
Nám. Slobody č. 2, tel.: 058/4422 826
e-mail: lesop.revuca@stonline.sk

080 05 Prešov
Lesnícka č. 14, tel.: 051/7700 204
e-mail: lesop.presov@stonline.sk
058 01 Poprad
Hviezdoslavova č. 25, tel.: 052/7764 071
e-mail: lesop.poprad@stonline.sk

POBOČKA KOŠICE
Davida Feju č. 14,
040 36 Košice
tel.: 055/6788 740-1
fax: 055/7297 732
e-mail: kosice.pob@stonline.sk

052 01 Spišská Nová Ves
Sadová č. 3, tel.: 053/4464 832
e-mail: lesop.snv@stonline.sk
093 01 Vranov/Topľou
Kalinčiakova č. 1692, tel.: 057/4462 890
e-mail: lesop.vranov@stonline.sk
048 01 Rožňava
A. Kissa č. 6, tel.: 058/7345 330
e-mail: lesop.roznava@stonline.sk
066 01 Humenné
Kudlovská č. 1, tel.: 057/7755 700
e-mail: lesop.humenne@stonline.sk
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Ministerstvo pôdohospodárstva
Slovenskej republiky
Bratislava 29.6.1999
Číslo: 2855/257/99-250
Rozhodnutie
Na základe ustanovenia § 21 Zákona národnej rady SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových
pravidlách v znení neskorších predpisov, Výnosu Ministerstva financií SR č. 41/59/1996 z 27.
februára 1996, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. a
zákona číslo 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení
neskorších predpisov
vydávam
aktualizovanú zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie Lesoprojektu Zvolen, ktorý bol
zriadený nariadením vlády ČSR č.2. z 22. februára 1956 (§ 8) ako rozpočtová organizácia s
pôvodným názvom Ústav pre hospodársku úpravu lesov.
Zriaďovacia listina uvedenej organizácie tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rohodnutia.
Pavel Koncoš
minister
Ministerstvo pôdohospodárstva
Slovenskej republiky
Bratislava 29.6.1999
Číslo: 2855/257/99-250
Zriaďovacialistina
Označenie Ministerstvo pôdohospodárstva
zriaďovateľ Slovenskej republiky
Bratislava
a:
Dobrovičova 12
PSČ 812 66
Názov
LESOPROJEKT
organizácie:
Sídlo
Zvolen
organizácie: Sokolská 2
PSČ 960 52
Identifikačn 156 833
é číslo:
Forma
Príspevková organizácia
hospodáreni
a:
Dátum
22. februára 1956 nariadením vlády ČSR č.2. Rozhodnutím ministra lesného
zriadenia: a vodného hospodárstva č.445/240-1978 z 4. 9. 1978 bol ústavu určený názov
Lesoprojekt, ústav pre hospodársku úpravu lesov a Rozhodnutím Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky číslo 2115/93-100/250 z 24. 6. 1993 bola
zmenená hospodársko-právna forma organizácie na príspevkovú
Predmet činnosti a vymedzenie základných verejnoprospešných činností:
a. Zabezpečuje hospodársku úpravu lesov (HÚL), ktorej poslaním je zisťovať stav lesa, jeho
produkčné a ťažobné možnosti, prírodné, spoločenské, technické a ekonomické

podmienky hospodárenia, sledovať a hodnotiť vývoj lesov a plánovať hospodárenie v
nich tak, aby bolo trvale zabezpečované plnenie všetkých funkcií lesa pri zachovaní
súladu celospoločenských záujmov a záujmov vlastníkov lesa.

b.
c.
d.

e.

f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

m.
n.
o.

Výsledkom činnosti HÚL sú lesné hospodárske plány (LHP) so súčasťami vymedzenými
všeobecne záväzným predpisom, súhrnné lesné hospodárske plány (S LHP), permanentné
inventarizácie lesov (PIL) a ďalšie diela, ktoré sú podkladom pre odborné, sústavné a
cieľavedomé obhospodarovanie lesov, riadenie lesného hospodárstva a uplatňovanie
štátnej lesníckej politiky.
V súčinnosti s orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva koordinuje činnosť fyzických
a právnických osôb vyhotovujúcich LHP na území Slovenska a dohliada nad odbornou
úrovňou prác HÚL.
Systematicky hodnotí stav a vývoj lesov Slovenska a plnenie ich funkcií.
Gestoruje a prevádzkuje rezortnú časť štátneho informačného systému s úlohami:
- výkonu projekčnej, koordinačnej, poradenskej a školiacej činnosti v oblasti informatiky
a výpočtovej techniky,
- zberu, prenosu, spracovania, archivácie, aktualizácie a distribúcie informácií o lesoch
SR v informačnej banke lesného hospodárstva.
Zabezpečuje fotogrametrické, geodetické, kartografické, tlačiarenské práce,
správcovstvo,
vydávanie a archiváciu tematického štátneho mapového diela (TŠMD) s obsahom
lesného
hospodárstva.
Vykonáva odborné expertízy, posudky a ostatné práce súvisiace s HÚL.
Vypracováva štúdie a projekty na zabezpečenie všetkých funkcií lesa vo väzbe na životné
prostredie.
Vyhotovuje úvodné podklady a spolupracuje na vypracovaní projektov pozemkových
úprav, vzťahujúcich sa na lesný pôdny fond v súvislosti s usporiadaním užívacích
vzťahov pre potreby vyhotovenia LHP.
Zúčastňuje sa kontroly plnenia predpisov LHP.
Ako organizácia zapísaná do zoznamu pracovísk s kvalifikáciou na znaleckú činnosť
vykonáva oceňovanie lesov.
Vykonáva Lesnícky trhový informačný systém (LTIS).
Rieši vývojové úlohy zásadného významu pre rozvoj lesníctva, hospodárskej úpravy
lesov (HÚL) a štátnej správy, spolupracuje s vedecko-výskumnými inštitúciami na
riešení a overovaní výskumných úloh z oblasti HÚL a zabezpečuje ich uplatňovanie v
praxi, rozvíja v tejto oblasti vzájomnú spoluprácu s vedecko-výskumnými pracoviskami,
vysokými školami a organizáciami doma i v zahraničí.
Zabezpečuje inštruktáž v oblasti vyhotovovania a realizácie LHP, ako aj evidencie
lesohospodárskych činností vykonaných na lesnom fonde.
Zostavuje a overuje pracovné postupy HÚL vrátane špeciálnych prieskumov.
Zabezpečuje úlohy Národného certifikačného strediska podľa štatútu a organizačného
poriadku, ktoré vydá zriaďovateľ.

Označenie
štatutárneho
orgánu:

riaditeľ organizácie, ktorého menuje a odvoláva minister pôdohospodárstva
SR

Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý príspevková organizácia spravuje:
Je určené súvahou k poslednému dňu účtovného obdobia a listami
vlastníctva katastra nehnuteľností, ako aj inými právnymi a verejnými
listinami preukazujúcimi
vlastníctvo SR a správu majetku organizácie
Určenie doby, na ktorú sa organizácia zriaďuje:
Príspevková organizácia Lesoprojekt Zvolen sa zriaďuje na dobu
neurčitú.
Pavel Koncoš
minister

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bratislava 12. 9. 2001 Číslo:
6975/01-250/700

Rozhodnutie

V zmysle ustanovenia § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č.
303/1995 Z. z, o rozpočtových pravidlách v znení neskoršich predpisov, Výnosu Ministerstva
financií SR č.41/59/1996 z 27. 2. 1996, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej
republiky
dopĺňa
zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie Lesoprojekt Zvolen č. 2855/257/99-250 z 29. 6.
1999 v časti Vymedzenie základných verejnoprospešných činnosti a tomu zodpovedajúci
predmet činnosti o bod
p/ vykonáva edičnú činnosť

Ostatne údaje zriaďovacej listiny č. 2855/257/99-250 z 29. 6. 1999 ostávajú nezmenene a
v celom rozsahu platne, pričom toto rozhodnutie tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Kontrakt
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uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Lesoprojektom
Zvolen na riešenie úloh a ich financovania v roku 2004
Spisové číslo u objednávateľa:
Spisové číslo u zhotoviteľa: 1.0-01-2737/2003
Kontrakt nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale plánovacím a organizačným
aktom vymedzujúcim vzťahy (organizačné, obsahové, finančné) medzi ústredným orgánom
štátnej správy a podriadenou organizáciou.
Článok 1
Účastníci kontraktu
1. Objednávateľ:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Zastúpený: Ing. Zsoltom Simonom
ministrom pôdohospodárstva SR
na jednej strane

2. Zhotoviteľ:

Lesoprojekt Zvolen
Sokolská 2, 960 52 Zvolen
Zastúpený: Ing. Jánom Bavlšíkom
riaditeľom Lesoprojektu

Zriaďovateľ:
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Druh organizácie: príspevková organizácia
IČO:
156 833
Bankové spojenie: VÚB Zvolen, č. b. ú. 25235-412/0200
na strane druhej
Vzťah medzi objednávateľom a zhotoviteľom je v oblasti lesného hospodárstva, ktorý
riadi sekcia lesnícka MP SR. Zhotoviteľ svojím zameraním garantuje hlavné strategické ciele
slovenského lesníctva - zachovanie, ochranu, zveľaďovanie lesov pri plnení princípov trvalo
udržateľného hospodárenia v lesoch prostredníctvom hospodárskej úpravy lesov (HÚL).
Svojou nezávislosťou je rozhodujúcim nástrojom zabezpečovania úloh lesníckej politiky
štátu, napĺňaním zámerov vlastníkov lesov pri obhospodarovaní svojho majetku v súlade so
záujmami spoločnosti formulovaných v zákonoch prostredníctvom lesného hospodárskeho
plánu (LHP) ako výsledného diela HÚL.

Podľa funkčnej klasifikácie je zhotoviteľ výdavkami verejnej správy zaradený v zmysle
opatrenia MF SR zo 16. apríla 2003 v znení neskorších opatrení a postupu na realizáciu
opatrenia MF SR č. 4283/2003-41 uverejneného vo finančnom spravodajcovi č. 11/2003 pod
číslom 04.2.2 Lesníctvo, ktoré zahŕňa:
-

riadenie vecí a služieb lesného hospodárstva, obnova, ochrana a výchova lesných
porastov, dlhodobý rozvoj lesného fondu, práce celospoločenského významu v lesoch,
hospodárska úprava lesov,

-

vykonávanie alebo podpora prác pri odstraňovaní následkov škodlivých činiteľov
v lesoch, monitoring zdravotného stavu lesov, lesnícka ochranárska služba, ozdravné
opatrenia, letecká požiarna služba, likvidácia požiarov a protipožiarna prevencia,

-

vytváranie a rozširovanie všeobecných informácií, technickej dokumentácie
a štatistických údajov o veciach a službách v oblasti lesníctva, lesnícky informačný
systém, súhrnné materiály o stave a vývoji lesov Slovenska.

Článok 2
Trvanie kontraktu
Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004.

Článok 3
Práva a povinnosti zúčastnených strán
1.

Objednávateľ sa zaväzuje:
− zabezpečiť financovanie predmetu činnosti uvedeného v článku 5 v celoročnom
objeme podľa článku 4 bod 2 kontraktu,
− poskytnúť zhotoviteľovi konzultácie, štatistické údaje, prípadne materiálne a technické
prostriedky potrebné k riešeniu úloh a k vykonávaniu činnosti uvedených v článku 5
kontraktu,
− včas informovať zhotoviteľa o zmenách v zadaní úloh.

2. Objednávateľ má právo :
− vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh dohodnutých týmto kontraktom,
− poskytnúť tretej strane výsledky riešenia úloh zadaných v rámci kontraktu.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
− riadne, v požadovanej kvalite a v stanovených termínoch plniť úlohy, ktoré sú
predmetom tohto kontraktu,
− včas informovať objednávateľa o prekážkach, ktoré sa vyskytli v priebehu plnenia
úloh,
− zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, najmä však o informáciách, ktoré
vzniknú ako nové a nezverejňovať ich bez súhlasu objednávateľa.
4. Zhotoviteľ má právo:
− obdržať finančné prostriedky na bežný účet (článok 4 bod 5), ktoré slúžia na
zabezpečenie predmetu činností,
− získať od objednávateľa potrebné podklady k riešeniu úloh stanovených v kontrakte.

Článok 4
Platobné podmienky

1. Objem prostriedkov určených na úlohy zhotoviteľa sa stanovuje na základe rozpočtu
objednávateľa.
2. Celková hodnota prác je stanovená vo výške 75 000 tis. Sk zo štátneho rozpočtu.
3. Vzhľadom na charakter úloh sa kalkulácie práce zhotoviteľa určujú na počet
zamestnancov.
4. Kalkulácia predpokladaných nákladov jednotlivých úloh vychádza z nákladov, ktoré
zahŕňajú priamu mzdu, priamy materiál a ostatné priame náklady, ako aj nepriame
náklady zhotoviteľa podľa kalkulačného vzorca. Nepriame náklady sú kalkulované vo
výške 90% priamych miezd.
5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi pravidelné štvrťročné zálohy vo výške
1/4 celkového ročného objemu príspevku stanoveného v článku 4 bod 2 do 5.
kalendárneho dňa prvého mesiaca nasledujúceho štvrťroku.

Článok 5
Predmet činnosti
Zhotoviteľ sa zaväzuje vyriešiť a realizovať úlohy v tejto rozhodujúcej oblasti:
- vyhotovenie LHP
Vyhotovenie LHP v rozsahu 75,0 mil. Sk
Hlavnými

úlohami

Vyhotovenia

LHP

sú:

dokončenie LHP rozpracovaných
v predchádzajúcom roku,
príprava a rozpracovanie LHP.

Dokončenie LHP rozpracovaných v predchádzajúcom roku na výmere 183,5 tis. ha lesného
pôdneho fondu (LPF)
- kancelárske spracovanie konceptov LHP so všetkými náležitosťami podľa vyhlášky
č. 5/95 Z. z. a určení úloh základných protokolov. Koncepty LHP sa predložia
krajským úradom v zmysle harmonogramu vonkajších konaní v termíne jeden
mesiac pred konaním záverečných pochôdzok,
- vyhotovenie čistopisov LHP na základe záverečných protokolov.
Náklady a spôsob financovania:
v tis. Sk
Popis činnosti

Počet
zamest.

Dokončenie LHP
OPN – ost. priame náklady

Priam.
mzdy
55

Priamy
Nepriame ÚVN
Zo ŠR
mat.
náklady
spolu
a OPN
10 000
5 000
8 800
23 800
22 000

ÚVN – úplné vlastné náklady

ŠR – štátny rozpočet

Kľúčoví užívatelia objednávanej činnosti sú užívatelia lesov v tomto predpokladanom
podiele zariaďovanej výmery:
Lesy v užívaní štátnych organizácií
Spoločenstvá (urbáre, komposesoráty, spoločnosti)
Mestá a obce
Fyzické osoby
Cirkvi
Ďalší užívatelia:
orgány štátnej správy lesného hospodárstva,
Topografický ústav armády SR,
Ústav geodézie a kartografie SR,
Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene,
a ďalšie inštitúcie.

66 %
18 %
8%
7%
1%

Príprava a rozpracovanie LHP na 129,2 tis. ha LPF
- v zmysle zhotoviteľom spracovaných Zásad na vyhotovenie LHP sa vypracujú
predbežné správy v termínoch vo väzbe na schválený harmonogram jednotlivých
krajských úradov na konania základných protokolov do konca 25. týždňa roku
2004. Obsah zásad a predbežných správ je vymedzený vyhláškou č. 5/95 Z. z.,
Pracovnými postupmi HÚL a usmerneniami zainteresovaných orgánov štátnej
správy lesného hospodárstva a poľovníctva (ŠSLHaP),
- vykonajú sa vonkajšie zariaďovateľské práce spočívajúce v zisťovaní podrobného
stavu lesa a podrobného plánovania na výmere 129,2 tis. ha LPF. Obsah je
vymedzený zákonom č. 61/1977 Zb., zákonom č. 100/1977 Zb., zákonom č.
215/1995 Z. z., zákonom č. 543/2002 Z. z., vyhláškou č. 5/95 Z. z., Pracovnými
postupmi HÚL a úlohami určenými v základných protokoloch.
- vykoná sa rozpracovanie konceptu LHP zariaďovateľmi v období do konca
bežného roka, obsahovo vymedzené a potvrdené zápisom z prerokovania plánov
hospodárskych opatrení vyjadrené aj plánom úloh na prvý rok platnosti LHP
a vyhotovením provizórnej mapy.
Náklady a spôsob financovania:
v tis. Sk
Popis činnosti
Príprava
a rozpracovanie LHP

Počet
zamest.
122

Priam.
mzdy

Priamy
Nepriame ÚVN
Zo ŠR
mat.
náklady
spolu
a OPN
24 000
10 500
21 600
56 100
42 000

Kľúčoví užívatelia objednávanej činnosti sú užívatelia lesov v tomto predpokladanom
podiele zariaďovanej výmery:
Lesy v užívaní štátnych organizácií
Spoločenstvá (urbáre, komposesoráty, spoločnosti)
Mestá a obce
Fyzické osoby
Cirkvi
Ďalší užívatelia:
Orgány štátnej správy lesného hospodárstva,
Topografický ústav armády SR,
Ústav geodézie a kartografie SR,
Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene
a ďalšie inštitúcie.

57 %
24 %
11 %
7%
1%

Komplexné zisťovanie stavu lesa v rozsahu 11 mil. Sk
Hlavnými úlohami výkonu Komplexné zisťovanie stavu lesa sú:
vonkajšie zisťovanie podkladov na prehodnotenie pásiem ohrozenia lesov imisiami
a ďalších špecifík a odchýlok od modelov hospodárenia na celkovej výmere 175,1 tis.
ha LPF,
oblastné plánovanie na celkovej výmere 500 tis. ha LPF,
dokončenie prieskumov na ploche 214,4 tis. ha LPF s výstupmi zásad na vyhotovenie
lesných hospodárskych plánov v roku 2004 vrátane predbežných správ podľa určenia §
11 ods. 4 a 6 vyhl. 5/1995 Z. z.
Odberateľmi výstupov sú orgány štátnej správy lesného hospodárstva, vlastníci a
užívatelia lesov a sú poskytované aj iným odvetviam.

Náklady a spôsob financovania:
v tis. Sk
Popis činnosti
Komplexné zisťovanie
stavu lesa

Počet
zamest.

Priam.
mzdy

Priamy
Nepriame ÚVN
Zo ŠR
mat.
náklady
spolu
a OPN
4600
2900
4200
11700
11000
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Článok 6
Spôsob a termín vyhodnotenia kontraktu
1. Priebežné hodnotenia plnenia úloh kontraktu sa uskutočnia formou kontrolného dňa po
vykonaní komplexného rozboru raz za štvrťrok, najneskôr do konca nasledujúceho
mesiaca po uplynutí príslušného štvrťroka za účasti zadávateľa a objednávateľa.
2. Komplexný rozbor
objednávateľom.

za

príslušný

štvrťrok

sa

predloží

v termíne

stanovenom

3. Plnenie úloh vyplývajúcich z kontraktu sa vyhodnotí vo výročnej správe po uplynutí doby
trvania kontraktu v termínoch stanovených pre spracovanie výročnej správy.

Článok 7
Zverejnenie kontraktu a verejný odpočet
1. Tento kontrakt zverejnia obidve zúčastnené strany na svojich internetových stránkach do
7 dní od jeho podpisu. Výročnú správu o plnení kontraktu zverejnia obidve strany na
svojich internetových stránkach do 30. apríla 2005.
2. Verejný odpočet plnenia úloh kontraktu a zverejnenie výročnej správy sa uskutočnia po
vypracovaní a predložení v zákonom stanovenej lehote.
Článok 8
Ostatné ustanovenia kontraktu
1. Zmeny a doplnky tohto kontraktu je možné vykonať len formou písomných dodatkov
podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.
2. Kontrakt sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
dva exempláre.
3. Kontrakt nadobúda platnosť podpísaním obidvoch zmluvných strán.

V Bratislave
dňa:

Vo Zvolene
dňa:

..........................................
Ing. Zsolt Simon
minister pôdohospodárstva

..........................................
Ing. Ján Bavlšík
riaditeľ Lesoprojektu

Za objednávateľa:
(Meno, podpis, pečiatka)

Za zhotoviteľa:
(Meno, podpis, pečiatka)
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Príloha č. 3/15
Hlavné skupiny užívateľov informačných výstupov
Úroveň-užívateľ

Druh informácií

I. Vrcholová úroveň
1.Medzinárodné IS
2.Vládny IS
3.Sekcia LH
4.Slovenské združenie vlastníkov
5.Ministerstvo životného prostredia
6.Slovenský štatistický úrad

Strategické
informácie

Stupeň agregácie
Sumárne, stredné
a inak na úroveň republiky agregované
informácie

II. Stredná úroveň
1.Fyzické a právnické osoby vyhotovujúce LHP
2.Štátna ochrana prírody
3.Lesné podniky a závody
4.Regionálne združenia vlastníkov
5.Národné parky a chránené oblasti
6.Orgány štátnej správy LH krajských
úradov

Účelové
agregované
informácie

III.Základná úroveň
1.Organizačné jednotky užívateľských
a vlastníckych subjektov
2.Skupinoví vlastníci
3.Súkromní vlastníci
4.Orgány štátnej správy LH okresných
úradov
5.Poľovné združenia
IV.Odborná úroveň
1.Lesnícky výskum
V.Vzdelávanie
1.Lesnícke školstvo
2.Iné ekologicky zamerané školy
VI.Ostatní užívatelia
1.Daňové úrady
2.Úrady štátnej správy
3.Projekčné organizácie
4.Ostatní potencialni užívatelia

Operatívne
informácie

Informácie
o objektoch
výskumu
Prierezové
informácie
a software
vhodné pre
výučbu
Výberové
informácie

Oblasť, okres,
lesný podnik,
lesný závod,
spoločenstevné
vlastníctvo

Lesný hospodársky
celok,lesný užívateľský celok, ka-,
taster, porast,súkromné a spoločenstevené vlastníctvo

Výskumný objekt
Reálne a fiktívne
priestorové jednotky a objekty

Podľa potreby

Príloha č. 3/16
KONTROLNÁ ČINNOSŤ
a) Analýza kontrolných akcií a prešetrených a vybavených sťažností a petícií
Kontrolná činnosť na Lesoprojekte bola zabezpečovaná referátom kontroly podľa vypracovaného plánu kontrolnej činnosti za I. a II. polrok roku 2004.
Kontrolné akcie boli vykonávané v zmysle platného zákona č. l0/l996 Z.z. o kontrole v
štátnej správe a zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, ktorý nadobudol účinnosť l.
januára 2002, ako i internej Smernice o finančnom riadení a finančnej kontrole, ktorá nadobudla účinnosť l. júla 2003. Z každej akcii bol vyhotovený „Záznam o kontrole“, resp.
„Protokol o vykonaní kontroly“, resp. „Správa o vykonaní finačnej kontroly“, podľa závažnosti zistených nedostatkov.
V roku 2004 bolo vykonaných 36 kontrolných akcií (z toho 7 neplánovaných), z toho:
na pobočke P i e š ť a n y
7 kontrolných akcií
na pobočke Ž i l i n a
5 kontrolných akcií
na pobočke Z v o l e n
8 kontrolných akcií
na pobočke K o š i c e
6 kontrolných akcií
na
Ústredí
10 kontrolných akcií
-

-

Kontrolné akcie boli zamerané na nasledovné okruhy:
kontrola plnenia prijatých oparení pri zistených nedostatkoch v r. 2003,
dodržiavanie zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
dodržiavanie Smernice o finančnom riadení a finančnej kontrole č. 1.3-08-1394/2003,
dodržiavanie Smerníce pre evidenciu, odpisovanie, vyraďovanie a likvidáciu majetku štátu
v správe Lesoprojektu č. 1.0-03-2227/2003 a Doplnku č. 1 (č. 1.0-03-939/2004),
dodržiavanie zák. č. 303/95 Z.z. o rozpočtových pravidlách, v znení neskorších predpisov
(§ 17, odsek 3, písm. a/),
kontrolu platieb nájomného za nebytové priestory platných uzatvorených nájomných
zmlúv
evidenciu nákupu stravných lístkov v zmysle § 152 ZP, ako i Pokynu č. 3.0-02-645/2003bezhotovostný platobný styk bod 2./
dodržiavanie zák. č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách,
dodržiavanie Príkazného listu riaditeľa Lesoprojektu č. 2/2003 k zabezpečovaniu úloh
Lesoprojektu,
dodržiavanie Príkazného listu riaditeľa Lesoprojektu č. 1/2000 – používanie služobných
motorových vozidiel Lesoprojektu a Dodatku č. 1 k Príkaznému listu RLp č. 1/2000,
dodržiavanie Príkazného listu riaditeľa Lesoprojektu č. 1/2004 na stanovenie noriem
spotreby PHM pre motorové vozidlá Lesoprojektu,
kontrolu opatrení č. 3.1-01-1162/04 prijatých pri zistených nedostatkoch pri výkone verejného obstarávania,
kontrolu agendy dochádzky zamestnancov ústredia Lesoprojektu.

Z vykonaných 36 kontrolných akcií, na základe závažnosti zistených nedostatkov bolo
vyhotovených 31 Záznamov z vykonanej následnej finančnej kontroly, a 4 Správy o vykonaní
následnej finančnej kontroly.

Každá Správa, resp. Záznam ..., bol prejednaný s riaditeľom Lesoprojektu alebo s riaditeľmi pobočiek, resp. vedúcimi odborov Lesoprojektu. Prijaté boli opatrenia k odstráneniu
zistených nedostatkov, resp. k ich predchádzaniu a v dodržaných termínoch boli písomne odovzdané na referát kontroly.
Sťažnosti a petície
Sťažnosti sú vybavované v zmysle zákona o sťažnostiach č. l52/98 Z.z. a petície v zmysle zákona č. 85/90 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/98 Z.z.
V r. 2004 nebola na referáte kontroly prijatá a zaevidovaná žiadna sťažnosť.
b)
Na základe zistených nedostatkov Najvyšším kontrolným úradom SR , ktorý vykonal v našej
organizácii kontrolu v II. polroku l999 boli prijaté Opatrenia Lesoprojektu Zvolen na odstránenie zistených nedostatkov, tieto Opatrenia... boli rozpracované na jednotlivé organizačné jednotky, ktoré ich boli povinné zabezpečiť. Rozpracované opatrenia Lesoprojektu Zvolen
boli zaevidované pod č. l.0-03-8/99 a kontrola ich plnenia sa stala i dlhodobou úlohou referátu
kontroly. Záznamy z ich uskutočnených kontrol sú uložené na referáte kontroly.
c)
V mesiaci február bola referátom kontroly vypracovaná v zmysle Vyhl. MF SR č. 517/01 a
odovzdaná na MF SR Ročná správa o výsledkoch finančných kontrol.
V čase od 26.4.2004 do 19.5.2004 bola v organizácii Lesoprojekt vykonaná kontrolu z Úradu
vlády Slovenskej republiky za účelom kontroly plnenia úloh z uznesení vlády splatných v I.
štvrťroku 2004 a postupu vybraných obstarávateľov pri vynakladaní verejných prostriedkov
na uzatváranie verejných zmlúv na tovary, práce a služby. Z výsledku kontroly bol vykonaný
Protokol o výsledku kontroly, k zisteným nedostatkom boli vypracované a na Úrad vlády SR
predložené konkrétne opatrenia na ich odstránenie.
V čase od 6.5.2004 do 18.5.2004 bola v organizácii Lesoprojekt vykonaná následná finančná
kontrola zo Sekcie kontroly MP SR za účelom kontroly hospodárenia s pridelenými prostriedkami štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách
v znení neskorších predpisov za rok 2003. Z výsledku kontroly bola vykonaná Správa o výsledku kontroly, k zisteným nedostatkom uvedeným v Správe... boli prijaté Opatrenia č. 3.1.09-1169/2004, pre jednotlivé organizačné jednotky, ktoré sú ich povinné trvale zabezpečovať,
zároveň sa stali i dlhodobou úlohou referátu kontroly.
V mesiaci jún bola referátom kontroly vypracovaná „koncepcia“ pre Národný akčný plán boja
proti terorizmu, ktorá bola poskytnutá ako podkladový materiál pre Sekciu kontroly, Pracovisko prevencie kriminality MP SR.
V mesiaci november bol referátom kontroly vypracovaný „odpočet“ úloh Plánu stratégie
kriminality v podmienkach Lesoprojektu v roku 2003 a v I. polroku 2004 a zaslaný bol na
Sekciu kontroly MP SR.
d)
Pre rozšírenie kontrolných poznatkov sa zamestnankyňa referátu kontroly zúčastnila v mesiaci
október 2004 semináru k novému zákonu o vykonávaní finančnej kontroly, poriadaných
Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
e)
Na pobočkách Lesoprojektu sa kontrola vykonáva v zmysle rozpracovaných zásad Vnútropodnikového kontrolného systému (VKS). Vykonávaná bola z úrovne: výkonného riaditeľa pobočky, hlavného inžiniera pobočky, vedúceho úseku prípravy LHP a vedúcich pracovných

skupín.
Činnosť VKS bola zameraná na:
- usmernenie a rozdelenie pracovných výkonov podľa jednotlivých pracovníkov zadaním
práce pred začatím vonkajších i kancelárskych prác,
- na aktuálny stav pripravenosti predbežných správ a Zásad vyhotovenia LHP pred ich expedíciou jednotlivým OLH,
- kontrolu opisu plánu hospodárskych opatrení, ťažbových máp, ZLDM,
- stav a kvalitu prác HÚL,
- vektorizáciu fyto a pedo máp,
- plneniu úloh v rámci NATURA 2000 a Hynutie smreka,
- predchádzanie možným únikom informácií z databáz Lesoprojektu, resp. diel LHP,
- ochranu majetku, dodržiavanie zásad BOZP a PO,
- inventarizáciu peňažných prostriedkov v hotovosti,
- dodržiavanie pracovnej disciplíny, pracovnej doby, evidenciu denného pohybu zamestnancov,
- agendu vedenia služobných motorových vozidiel.
Osobitná pozornosť bola venovaná vykonávaniu predbežnej a priebežnej finančnej kontroly
v zmysle internej Smernice o finančnom riadení a finančnej kontrole.
Zápisy z týchto kontrol ako i z vykonaných priebežných finančných kontrol sú uložené u výkonných riaditeľov pobočiek, resp. hlavných inžinierov. Vyhodnotenie VKS za rok 2004 z
každej pobočky Lesoprojektu je uložené na referáte kontroly Lesoprojektu Zvolen.
f)
Technický úsek ústredia Lesoprojektu vykonával kontroly:
- v oblasti prác HÚL ,
- dodržiavanie harmonogramu tlače a tvorby TŠMD,
- terestrického domeriavania a ukončovania mapovania z obnovy LHP 2003,
- klasifikácie leteckých snímok a mapovania
- meračských skupín,
- predbežnú i priebežnú finančnú kontrolu každej finančnej operácie.
Zápisy z týchto kontrol ako i z vykonaných priebežných finančných kontrol sú uložené u príslušných vedúcich odborov na ústredí Lesoprojektu. Zápisy z priebežnej finančnej kontroly
odboru KAREP boli odovzdávané i na referát kontroly.

Príloha č. 3/17
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v organizácii Lesoprojekt Zvolen sa zameriava
hlavne na vytváranie podmienok pre bezpečnú prácu bez vzniku mimoriadnych udalostí,t.j.
priaznivých podmienok pre výkon pracovných činností, pohody na pracovisku a v neposlednom rade riešenie sociálnych aspektov práce, ktoré sa v roku 2004 zabezpečovali zmysle zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. o BOZP ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 95/2002 Z.z. a zákona č. 158/2001 Z.z.
Dodržiavanie príslušných právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci bolo posúdené pri previerkach BOZP, pracovného prostredia, ktoré boli v roku 2004
vykonané na všetkých pobočkách, pracoviskách a ústredí Lesoprojektu v zmysle Zákonníka
práce a § 8d, písm. d/ zákona č. 330/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a platnej Kolektívnej zmluvy Lesoprojektu Zvolen na obdobie I. 2004 – XII. 2004 odvetvie LH SR-verejná
služba, Časť V. -BOZP
Zameranie previerok :
- technickú úroveň a vybavenosť pracovísk
- hygienické a sociálne zariadenia
- poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP)
- oblasť starostlivosti o zamestnancov (lekárske prehliadky, očkovanie proti kliešťovej encefalitíde, poskytnutie prvej pomoci )
- výchova zamestnancov k BOZP ( vykonávanie vstupných inštruktáží – poučenie pri nástupe do zamestnania, periodické školenia, systém overovania znalostí, školenie a overovanie znalostí pracovníkov špeciálnych profesií /obsluha VTZ,údržbár, kurič, tlačiar, technický pracovník v laboratóriu a pod.)
- vyhodnotenie úloh spracovaných v „Základných princípoch politiky BOZP Lp ZV na roky
2002-2006“.
Zistené nedostatky sa postupne odstraňujú podľa spracovaného „Harmonogramu odstraňovania nedostatkov zistených pri previerkach BOZP“ a podľa finančných prostriedkov organizácie.
a) Strojno-technologické zariadenia sú udržiavané v prevádzkyschopnom stave vykonávaním
údržby a revíziami jednotlivých zariadení.
b) Technická úroveň a vybavenosť pracovísk je na dobrej úrovni
c) Hygienické a sociálne zariadenia sú na požadovanej úrovni
d) Pri nástupe do zamestnania novoprijatí zamestnanci sú poučení vedúcim pracoviska a bezpečnostným technikom o právnych predpisoch bezpečnosti práce – podpisujú záznam.
Zamestnanci vykonávajúci vonkajšie terénne práce sa pred ich začiatkom zúčastňujú
lekárskych prehliadok a vykonáva sa inštruktáž k vykonávaným prácam s upozornením na
riziká a nebezpečenstvá pri prácach v teréne, vrátane pomocných robotníkov (figurantov).
Periodické školenia BOZP pre vedúcich a THZ sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy
s overením vedomostí formou testov (1x2) roky. Školenie a overovanie znalostí pracovníkov špeciálnych profesií /obsluha VTZ, údržbár, kurič, tlačiar, technický pracovník v laboratóriu sa vykonáva 1x za rok.

Príloha č. 3/18
Medzinárodná spolupráca
V rámci medzinárodnej spolupráce sa v roku 2004 uskutočnili nasledovné zahraničné
pracovné cesty:
1. Ing. Marko J., zamestnanec pobočky Zvolen sa v dňoch 17. 1. – 24. 1. 2004 zúčastnil 36.
Majstrovstiev Európy lesníkov v bežeckom lyžovaní. Náš reprezentant obsadil 24. miesto v
behu na 10 km so streľbou klasickým štýlom a 32. miesto v behu so streľbou voľným štýlom
v silnej európskej konkurencii.
2. V dňoch 19. – 22. 5. 2004 sa náš zamestnanec Ing. Ján Korček ml. zúčastnil “Stretnutia
národných sekretárov PEFC” v Taliansku – Rím za účelom reprezentácie ZCLS Slovenska a
servisu vybraných činností pre ZCLS. Náklady na uvedenú pracovnú cestu v plnej výške
hradilo ZCLS v spolupráci s Radou PEFC.
3. Dňa 15. 6. 2004 sa Ing. Ján Bavlšík, riaditeľ Lesoprojektu zúčastnil oficiálneho
pracovného stretnutia a rokovania na ÚHÚL Brandýs n/Labem a Lesoch ČR v Hradci
Králové.
4. Dňa 27. 8. 2004 navštívili Lesoprojekt Zvolen pp. Prof. H. Braun a Dr. D. Eisenhauer zo
Saského Ministerstva pre životné prostredie a poľnohospodárstvo z Nemecka – Drážďany.
Zahraničnú delegáciu prijal riaditeľ Lesoprojektu. V pracovnej diskusii so zahraničnými
hosťami boli zodpovedané otázky týkajúce sa problematiky HÚL na Slovensku,
vyhotovovania LHP, komplexného zisťovania stavu lesa a lesníckeho informačného systému.
5. 31. 8. 2004 p. Prof. K. Von Gadow z Georg-August University v Gottingene /Nemecko/
navštívil našu organizáciu. Zahraničný hosť bol oboznámený s hlavnou činnosťou našej
organizácie, hlavne čo sa týka hospodárskej úpravy lesov, s trvalou udržateľnosťou a
charakteristikou zisťovania vybraných zdrojov. Absolvoval exkurziu na odboroch HÚL a LIC.
6. V dňoch 6. 10. – 8. 10. 2004 sa uskutočnila zahraničná pracovná cesta do Maďarska v
rámci pravidelných stretnutí organizácií pre hospodársku úpravu lesov krajín V 4 na pozvanie
maďarskej strany. Účastníkmi uvedenej pracovnej cesty boli pp. Ing. J. Bavlšík, riaditeľ
Lesoprojektu, Ing. L. Kočík, výkonný riaditeľ pobočky Košice a Doc. Ing. I. Herich,CSc.,
vedúci Lesníckeho informačného centra. Cieľom pracovnej cesty boli rokovania zúčastnených
strán na aktuálne témy HÚL: hodnotenie stavu a vývoja lesov, financovanie HÚL, privatizácia
HÚL, možnosti získania finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ a iné. Taktiež bol
prerokovaný návrh spoločnej stratégie na získanie podpory HÚL v EÚ a účastníci pracovnej
cesty boli oboznámení s prezentáciou riešenia Lesníckeho informačného systému Maďarska.
Záverom pracovnej cesty bola vypracová a podpísaná záverečnej deklarácia.
7. 16. 12. 2004 Lesoprojekt Zvolen navštívili predstavitelia Srbskej republiky pp.: Ing.
Danilo Golubovič, námestník ministra poľnohospodárstva, Prof. Ľubomír Letih a Ing.
Aleksander Vasilievič, zástupcovia Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a vodného
hospodárstva Srbskej republiky. Náplňou pracovnej návštevy zahraničnej delegácie bola
hospodárska úprava lesov v SR, oceňovanie lesov a ich verejnoprospešných funkcií a vetrová
kalamita vo Vysokých Tatrách.

Príloha č. 3/19

Číselník úloh Lesoprojektu pre rok 2004, platný od 1.1.2004

Výkon

Čí
sl
o
úl
ohy

Číslo
podúlohy

1

Názov úlohy

Koordinácia a metodické usmerňovanie HÚL
11

Metodické, odborné riadenie HÚL, vývoj HÚL a ostatné
činnosti pre ŠSLHaP
OMRHÚL

11
11

01
02

11

03

11
11
11
11

04
05
06
07

11

08

11
11
11
11
11
11

11
12
13
14
15
16

11
11

17
18

11
11
11
11
11

21
22
23
24
25

11
11
11
11
11
11

31
32
33
34
35
36

11
11
11

37
38
51

Metodiky a postupy formou písomných usmernení
Koordinácia činností a usmernenia v pracovných skupinách vyhotovovateľov
LHP a riešenie aktuálnych problémov vypracovania LHP
Zastupovanie Lesoprojektu Zvolen na vybraných konaniach zvolaných príslušným OŠS LH spojených s vyhotovovaním, schvaľovaním, kontrolou dodržiavania
LHP
Školenia zariaďovateľov
Evidencie a súhrnné informácie pre metodické riadenie HÚL
Metodická podpora AZ WIN (mapa, TP, AZ, ostatné výstupy)
Ostatné úlohy súvisiace s LHP a HÚL (stanoviská, posudky, legislatíva, školenia,
semináre ŠSLHaP, ŠSŽP a pod.).
Koncepcia HÚL - rozpracovanie
OŠP
Školenia špecialistov a ich usmerňovanie
Príprava pracovných postupov pre "komplexné zisťovanie stavu lesa"
Koordinácia pri vypracovaní celoslovenského elaborátu PEL
Koordinácia pri vypracovaní oblastných elaborátov na časti LO,
Príprava nového systému modelov hospodárenia pre podrobné plánovanie
Príprava nového projektu monitoringu stavu lesov SR vrátane pilotného odskúšania
Metodika pre vektorizáciu máp PLCS
Aktualizácia výkonových noriem HÚL
Vývoj HÚL
Prognózy výhľadu ťažieb na 20 a 30 rokov
Nové, resp. aktualizované časti prac. a technologických postupov
Postup na sledovanie zmien stavu lesa a jeho odskúšanie
Informácie v oblasti vedecko-technického rozvoja HÚL
Odskúšanie a zavádzanie výsledkov výskumných úloh
Práce pre ŠSLHaP
Kontroly plnenia predpisov LHP
Zmeny predpisov LHP
Vyjadrenie k ostatným zmenám LHP
Výpisy z LHP pre oprávnené osoby
Vedenie evidencie povoleniek na poľovačky
Ostatné úlohy pre ŠSLHaP vykonávané po odsúhlasení ústredného orgánu ŠSLHaP
Lesná hospodárska evidencia
Evidencia vlastníctva a užívania lesov
Kalamita

12

Správa tematického štátneho mapového diela a nákup leteckých meračských
snímok

12

10

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14

11
21
22
23
24
31
32
33
34
35*
51

14
14
14
14
14
14
15
15

03
10-13
20-23
30
31
51

01
02
03-05
01
02

00

2
21
21
21
21

00
01-14
15

21

16

21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22

20
30
40
51
01-14
15
16
20
21
30
40

3
31
31
31
31

01
02
03

Metodicko-koordinačná činnosť TŠMD
Vyhotovenie DMT a ortofotomáp, overenie technológie využitia materiálov DPZ
Nové mapovanie UFM
Reambulácia UFM
Zhustenie bodového poľa
Nákup leteckých meračských snímok
Správa a kontrola TŠMD
Kartografické práce TŠMD
Tlač štandardných mapových náležitostí LHP, TŠMD
Knihárske spracovanie štandardných mapových náležitostí LHP, TŠMD
Nadštandardné mapové náležitosti LHP, TŠMD
Kalamita
Monitoring
Spracovanie vzoriek pôd a asimilačných orgánov pre monitoring za r. 2003
Spracovanie vzoriek pôd a asimilačných orgánov pre monitoring za r. 2004
Monitoring – vonkajšie práce pobočky
Špeciálne prieskumy
Spracovanie vzoriek asimilačných orgánov pre lesy kategórie U „f“,
Zabezpečenie systému kvality podľa N ISO 7025 (účasť v laboratórnych testoch
AQA-WEPAL)
Spracovanie vzoriek pôd a asimilačných orgánov pre prieskum
Dokončenie prieskumov
Rozpracovanie prieskumov
Vektorizácia FYTO
Vektorizácia PEDO
Kalamita
Certifikácia
Koordinácia a príprava zavedenia procesu certifikácie lesov na Slovensku
Vyhotovenie LHP
Príprava a rozpracovanie LHP
Tlač aktualizovaných zápisníkov
Príprava a rozpracovanie LHP, zariaďovateľské skupiny
Príprava a rozpracovanie LHP - meračské práce
Príprava a rozpracovanie LHP - kartografia
Príprava a rozpracovanie LHP- skupina prípravy a dok. LHP
Základné protokoly VRP, HI, VÚ
Vyhotovenie LHP – neštátna taxácia
Kalamita
Dokončenie LHP
Dokončenie LHP zariaďovateľské skupiny
Dokončenie LHP meračské práce
Dokončenie LHP kartografia
Dokončenie LHP, skup. prípr. a dokončenia LHP, štandardné textové nálež. LHP
Nadštandardné textové náležitosti LHP,
Záverečné protokoly VRP, HI, VÚ
Nákup databáz od neštátnych subjektov
Informačný systém
Lesnícky informačný systém
Všeobecné činnosti
Správa a údržba hardvéru a softvéru, LAN a WAN
Vývoj ekonomického softvéru a spracovanie ekonomických agend
Rutinné zabezpečovanie projektov LIS

31

04

31

11

31
31
31
31
31
31
31

12
13
14
15
17
18
19

31
31
31
31

21
22
23
24

31

25

31
31

31
32

31

42

31
33
33
33
33
33

51

41
42
43
43
43
43
44
45
46
47
48

00
00

91
92
99
99
99
99

00
00
01
02
03
04

XX
XX
XX
XX
XX
XX

80*
81*
82*
91
92
93

01
02
03
04

4

01
02
03
00
00
00
00
00

9

Vedenie školení k systémovému, štandardnému a aplikačnému softvéru
Analýza, údržba a vývoj aplikačného softvéru v rámci projektov IS HÚL
Prevádzkové zavedenie programového systému pre spracovanie LHP pod WINDOWS.
Vývoj programového systému pre spracovanie monitoringu stavu lesov.
Analýza údržba a vývoj aplikačného softvéru pre prieskumy
Náklady a výnosy z realizácie LHP
Sledovanie stavu a vývoja lesa
Príprava a spracovanie podkladov pre kvantifikáciu ujmy na bežnom hospodárení
Príprava a spracovanie údajov pre certifikáciu
Vývoj softvéru na spracovanie podkladov pre certifikáciu
Správa a rozvoj informačnej banky
Súhrnné informácie
Tvorba a aktualizácia databázy zmien predpisov LHP pre aktualizáciu IB
Implementácia softvéru pre aktualizáciu
Revízia vstupných formulárov LHE s cieľom zabezpečenia jednoznačnej identifikácie
Implementácia dátového skladu do prostredia ORACLE
Geografický informačný systém
Príprava a spracovanie digitálnych grafických dát
Správa a údržba, analýzy a poskytovanie dát z GIS
Metodiky LIS
Metodiky LIS, návrh koncepcie budovania informačného systému HÚL do roku
2010
Kalamita
Lesnícky trhový informačný systém a IGIS RP
Spracovanie a prezentácia trhových informácií
Zabezpečovanie väzieb na colnú štatistiku a zahraničné spravodajské pracoviská
Metodiky, analýzy, algoritmizácia, posudky IGIS RP
Poskytovanie dát, tvorba aplikačného softvéru IGIS RP
Zákazková činnosť
ROEP
Zákazková činnosť
Rezortná štatistika
Zber, spracovanie a vyhodnotenie štatistických informácií
Údržba a aktualizácia siete spravodajských jednotiek
Zabezpečenie väzieb odvetvovej štatistiky na EFICS
Testovacia sieť spravodajských jednotiek
NATURA 2000
Edičná činnosť časopis LES
Realizácia interných auditov a servis pre združenie certifikácie lesov SR
Kooperácia na budovaní ISTP
Režijné činnosti - nepriame činnosti
Riadiaca činnosť
Hospodársko-správna činnosť
Nemoc
OČR
Neplatené voľno
Neospravedlnená absencia
Náhrady miezd – na hlavnú úlohu útvaru
Vyšetrenie a ošetrenie v zdravotníckom zariadení
Sprevádzanie rodinného príslušníka
Zdravotne postihnuté dieťa – doprovod do zariadenia, resp. školy
Prekážky na strane zamestnávateľa
Dovolenka
Ostatné dôležité osobné prekážky v práci s náhradou mzdy

XX
XX
XX
XX
XX

94
95
96
97
98*

Sviatky
Výkon služby v ozbrojených silách a civilnej služby
Zvyšovanie kvalifikácie
Prekážky z dôvodov všeobecného záujmu s náhradou mzdy
Pracovná cesta s vyúčtovaním stravného

Príloha č. 3/20

Prehľad predpisov vzťahujúcich sa na činnosť Lesoprojektu Zvolen
PRÁVNE NORMY, PREDPISY, POSTUPY
I. Príprava, rozpracovanie a dokončovanie LHP
Zákony
 Zákon SNR č. 61/1977 Zb. o lesoch ako vyplýva zo zmien a doplnení neskorších predpisov
 Zákon SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva
ako vyplýva zo zmien a doplnení neskorších predpisov
 Zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách ako
vyplýva zo zmien a doplnení neskorších predpisov (zákon NR SR č. 518/2003 Z. z.)
 Zákon SNR č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku ako vyplýva zo zmien a doplnení neskorších predpisov (zákon NR
SR č. 12/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov)
 Zákon SNR č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
 Zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov činností na životné prostredie
v znení neskorších predpisov
 Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
 Zákon NR SR č. 70/1998 Z. z o energetike v znení neskorších predpisov (zákon NR SR č.
276/2001 o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon NR SR č. 208/2002 Z. z. a zákon NR SR č. 405/2002 Z. z., ktorými sa mení zákon
č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1995 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov)
 Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
 Zákon NR SR č. 184/2002 Z. z. o vodách (vodný zákon)
 Zákon NR SR č. 3/2002 Z. z. - úplné znenie zákona č. 162/1995 Z. z. po novelizácii zákonom č. 222/1996 Z. z. a zákonom č. 255/2001 Z. z. - o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) - v znení zákona NR SR
č. 419/2002 Z. z.
 Zákon NR SR č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách
 Zákon NR SR č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení
zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva
k pozemkom znení neskorších predpisov
 Zákon NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov
 Zákon NZ ČSSR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) ako vyplýva zo
zmien a doplnení neskorších predpisov


Nariadenia vlády
 Nariadenie vlády SR č. 184/2003 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady
za obmedzenie bežného obhospodarovania a o spôsobe výpočtu náhrady
 Nariadenie vlády SR č. 49/1997 Z. z., ktorým sa vyhlasujú oblasti lesov

Vyhlášky
 Vyhláška MP SR č. 5/1995 Z. z. o hospodárskej úprave lesov v znení vyhlášky MP SR č.
119/2002 Z. z.
 Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny
 Vyhláška MŽP SR č. 556/2002 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona
 Vyhláška MŽP SR č. 398/2002 Z. z. o podrobnostiach určenia ochranných pásiem vodárenských zdrojov a o opatreniach na ochranu vôd
 Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 178/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
 Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 533/2001 Z. z., ktorou sa mení
a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 79/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a zápise vlastníckych
a iných práv k nehnuteľnostiam v znení vyhlášky č. 72/1997 Z. z.
 Vyhláška MP SR č. 329/1996 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MLVH SR č.
103/1977 Zb. o postupe pri ochrane lesného pôdneho fondu
 Vyhláška MP SR č. 244/1997 Z. z. o vyznačovaní a ťažbe dreva
 Vyhláška MP SR č. 65/1995 Z. z. o evidencii lesných pozemkov a stavieb
 Vyhláška MP SR č. 31/1999 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii
 Vyhláška MP SR č. 64/2001 Z. z. o reprodukčnom materiáli lesných drevín, jeho získavaní a evidencii
 Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 Vyhláška FMTIR č. 12/1978 Zb. o ochrane LPF pri územnoplánovacej činnosti
Pokyny
 Pokyn MP SR a ÚGKaK SR z 24.3.1998 č. 130/1998-740 MP SR, č. KO-1242/1998
ÚGKK SR na postup zosúladenia skutočného stavu držby (užívania) lesných pozemkov so
súborom popisných informácií a súborom geodetických informácií katastra nehnuteľností
a na spôsob evidencie nových právnych vzťahov, ktoré vznikli po reštitúcii majetku na základe zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých
majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam.
 Pokyn MP SR č. 370/2001 - 700 z 10.10. 2001 na vykonanie kontroly dodržiavania lesných hospodárskych plánov
 Pokyn MP SR, sekcia lesnícka č. 52/1998-700 z 24. 2. 1998 na uplatnenie § 30 zákona
SNR č. 100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov na zjednotenie postupu orgánov štátnej správy LH pri vykonávaní dozoru v LH
 Pokyn MP SR č. 6333/1997-720/396 zo 17. 10. 1997 na uplatnenie vyhlášky MP SR č.
244/1997 Z. z. o vyznačovaní a evidencii ťažby dreva.
Usmernenia
 Usmernenie MP SR č. 1931/1997-720/145 z 2.5.1997 - na postup orgánov štátnej správy
pri realizovaní § 2 ods. 3 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch, v znení neskorších predpisov
(rozhodovanie v pochybnostiach o druhu pozemku)
 Usmernenie ÚGKK č. 1152/1999 ku katastrálnemu zákonu, vo väzbe na charakteristiku
účelu využívania spevnených aj nespevnených poľných lesných ciest a lesných ciest
 Usmernenie MP SR č.: 149/1999-730 z 29.7.1999 na disponovanie s lesným majetkom
štátu, lesným pôdnym fondom s nezisteným vlastníctvom, ktorého vlastníctvo nie evidované a ku ktorému vlastníci svoje práva neuplatnili a na vydávanie majetku v ucelených
















lesných častiach
Usmernenie MP SR, Sekcia lesnícka č. 456/2000-720 z 8.2.2001 - legislatívno - právne
otázky
Usmernenie MP SR, Sekcia lesnícka č. 303/1998-700 z 7.10. 1998 k vyhotovovaniu LHP
platných od 1.1.1999
Usmernenie MP SR, Sekcia lesnícka č. 710/2000-730/83 zo 6.10. 2000 o lesnom majetku
štátu
Usmernenie GR Sekcie lesníckej MP SR č. 229/2000-700 z 13.11. 2000 na disponovanie s
lesným majetkom štátu, ostatným majetku štátu, ktorý je v správe (v užívaní) štátneho
podniku a s majetkom, ktorý nie je vo vlastníctve štátu , ale z dôvodu osobitného právneho režimu je potrebné zabezpečovať jeho obhospodarovanie a ochranu
Usmernenie MP SR, sekcie lesníckej č. 4261/1998-720/266 z 27. 7. 1998 o poskytovaní
poradenskej služby orgánmi štátnej správy LH a poľovníctva krajských úradov a okresných úradov
Usmernenie MP SR č. 40/1998-700, 193/1998-500 z 5. 2. 1998 pre urýchlené vydanie rozhodnutí podľa ustanovení § 9 ods. 2 zákona č. 307/1992 Zb. o ochrane PPF a § 2 ods. 2
zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov
Usmernenie MP SR č. 4898/1997-720/313 z 8. 8. 1997 o vymedzení pôsobnosti orgánov
štátnej správy LH
Usmernenie MP SR č. 9520/1996-720/524-1 z 2. 5. 1997 na postup pri odstraňovaní
nezákonností spôsobených výstavbou rekreačných chát a objektov na pozemkoch LPF
Usmernenie MP SR č. 3986/1995-188/720 z 1. 5. 1995 k zabezpečeniu kontroly dodržiavania LHP
Usmernenie MP SR č. 474/1993-720 z 1. 11. 1993 na postup pri uplatňovaní § 19 zákona
SNR č. 100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov
Usmernenie MLVH SR č. 253/140-1992 z 19. 11. 1992 na ochranu lesov pred neoprávnenými zásahmi

Smernice
 Smernice MLVH SSR č. 9146/1981-511/162-160 na postup pri vyhlasovaní lesov osobitného určenia
 Smernice MLVH SSR č. 6185/82-4/161-160 na postup pri vyhlasovaní ochranných lesov
Opatrenia
 Opatrenie MP SR č. 8296/329/2000-700, ktorým sa upravuje postup pri predkladaní rýchlych hlásení o mimoriadnych udalostiach na LPF z 16.11. 2000
 Opatrenie MP SR č. 326/2000-700, ktorým sa upravuje vykonávanie preventívnych opatrení na ochranu lesa pred požiarmi z 15.11. 2000
 Opatrenie MP SR - sekcie lesníckej č. 7 z 20.4.2001, ktorým sa upravuje postup pri zmenách záväzných údajov a úpravách predpisov lesných hospodárskych plánov a pri povoľovaní výnimiek z § 8 ods. 3 zákona SNR č. 100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov
 Opatrenie MP SR - Sekcie lesníckej č. 12/2001 z 1.6.2001, ktorým sa upravuje postup na
koordináciu vyhotovovania lesných hospodárskych plánov
 Opatrenie MP SR č. 4863/1994-302/720 z 23. 6. 1994 na postup pri uplatnení § 7 zákona
SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a v štátnej správe LH v znení neskorších
predpisov č. 2735/1977- 720/1995 zo 7. 5. 1997 v znení opatrenia č. 5924/1998-720/391 z
12. 8. 1998 a č. 2735/1997-720 zo 7. 5. 1997

Metodické pokyny
 Metodické pokyny MLVH SSR, č. 6184/82-5/161-160 na postup pri obhospodarovaní
lesov v ochranných pásmach vodných zdrojov
 Metodické pokyny MLVH SSR, č. 7658/82-7/161-160 pre zriaďovanie a obhospodarovanie lesných parkov a prímestských lesov
 Metodické pokyny MLVH SSR, č. 7659/82-8/161-160 pre zriaďovanie a obhospodarovanie lesov v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prirodzene sa vyskytujúcich stolných minerálnych vôd, kúpeľných lesov a lesov v okolí zariadení liečebno-preventívnej starostlivosti
 Metodický pokyn MP SR a MŽP SR, č. MP SR: 148/1996-700, č. MŽP SR: 196/1996-4
na postup orgánov štátnej správy LH a orgánov štátnej správy životného prostredia pri
ochrane lesného pôdneho fondu
 Metodický pokyn MP SR, č. 106/2000-700 z 16.11. 2000 na mapovanie lesov fyzickými
a právnickými osobami pri vyhotovovaní lesných hospodárskych plánov
 Metodický postup MP SR, Sekcia lesnícka, č.: 164/2002-700 z 3.6.2002 pre zakladanie,
obhospodarovanie a využívanie semenných zdrojov lesných drevín podľa vyhlášky MP
SR č. 64/2101 Z. z. o reprodukčnom materiáli lesných drevín, jeho získavaní a evidencii
 Metodický postup MP SR č. 1573/50/2003-700 z 26.2. 2003 na vykonávanie ochrany a
výchovy lesných porastov agáta bieleho
Ostatné
 Stanovisko MP SR , Odbor štátnej správy LHaP, č. 585/1999-720 z 4.1.2000 - Poskytnutie
lesných hospodárskych plánov
 Vyjadrenie MP SR, Odbor štátnej správy LHaP, č. 2368/1999-720/165, č. 2151/1999720/146 z 21.6. 1999 - Ochranné pásma elektroenergetických zariadení
 Upozornenie MP SR, Odbor štátnej správy LHaP, č.: 3172/2001-720/198 - Uplatňovanie
ust. Vyhl. MP SR č. 64/2001 Z. z. o reprodukčnom materiáli lesných drevín, jeho získavaní a evidencii v rámci konaní súvisiacich s LHP
 Upozornenie MP SR, Sekcia lesnícka, č.: 47/2001-700 zo dňa 4.5.2001 - Poskytovanie informácií z LHP a z IS LH vo väzbe na ochranu údajov týkajúcich sa majetkových pomerov fyzických a právnických osôb
 MP SR, Sekcia lesnícka, č.: 6/2000-700 z 11.1. 2000 - Postup na vedenie lesnej hospodárskej evidencie podľa vyhlášky MP SR č. 31/1999 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii
 MP SR, Sekcia lesnícka, č.: 330/2001-700, z 24.8.2001 - Postup pri usporiadaní pozemkov súvisiacich s transformáciou š. p. Vodárne a kanalizácie
 MP SR, Sekcia lesnícka č. 5867/1995-301/720 zo dňa 27.6.1995 - Pracovné postupy HÚL
 Rozdeľovník náležitostí LHP - MP SR odbor ŠS a dozoru v LH č. 5920/2002-720/183 z
19.6.2002
II. TŠMD

Zákony





Zákon SNR č. 61/1977 Zb. o lesoch ako vyplýva zo zmien a doplnení neskorších predpisov
Zákon SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva
ako vyplýva zo zmien a doplnení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 3/2002 Z. z. - úplné znenie zákona č. 162/1995 Z. z. po novelizácii zákonom č. 222/1996 Z. z. a zákonom č. 255/2001 Z. z. - o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) - v znení zákona NR SR
č. 419/2002 Z. z.




Zákon NR SR č. 211/2002 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Zákon NR SR č. 383/1997 Z. z. – autorský zákon v znení neskorších predpisov (úplné
znenie – zákon NR SR č. 34/2001 Z. z.)

Vyhlášky



Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 178/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 533/2001 Z. z., ktorou sa mení
a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 79/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a zápise vlastníckych
a iných práv k nehnuteľnostiam v znení vyhlášky č. 72/1997 Z. z.

Smernice
 Smernice ÚGKK na prevádzkovanie automatizovaného systému geodézie, kartografie
a katastra – S 74.20.73.84.00
 Inštrukcia ÚGKK na využívanie katastra nehnuteľností – 984 440 I/93
Norma
 STN 013411 – norma pre mapy veľkých mierok (kreslenie a značky)
 STN 013410 – norma pre mapy veľkých mierok (základné a účelové mapy)
Pokyny
 Pokyn MP SR a ÚGKaK SR z 24.3.1998 č. 130/1998-740 MP SR, č. KO-1242/1998
ÚGKK SR na postup zosúladenia skutočného stavu držby (užívania) lesných pozemkov so
súborom popisných informácií a súborom geodetických informácií katastra nehnuteľností
a na spôsob evidencie nových právnych vzťahov, ktoré vznikli po reštitúcii majetku na základe zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých
majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam.
Metodické pokyny
 Metodický pokyn MP SR, č. 106/2000-700 z 16.11. 2000 na mapovanie lesov fyzickými
a právnickými osobami pri vyhotovovaní lesných hospodárskych plánov
Opatrenia
 Opatrenie MP SR - Sekcie lesníckej č. 12/2001 z 1.6.2001, ktorým sa upravuje postup na
koordináciu vyhotovovania lesných hospodárskych plánov
Ostatné
 Upozornenie MP SR, Sekcia lesnícka, č.: 47/2001-700 zo dňa 4.5.2001 - Poskytovanie informácií z LHP a z IS LH vo väzbe na ochranu údajov týkajúcich sa majetkových pomerov fyzických a právnických osôb
 MP SR, Sekcia lesnícka, č.: 330/2001-700, z 24.8.2001 - Postup pri usporiadaní pozemkov súvisiacich s transformáciou š. p. Vodárne a kanalizácie
 MP SR, Sekcia lesnícka odbor štátnej správy a dozoru v lesnom hospodárstve - č.
5921/2002-720/184 z 18.6. 2002 - Poskytovanie mapových podkladov LHP v digitálnej
forme
 MP SR, Sekcia lesnícka č. 5867/1995-301/720 zo dňa 27.6.1995 - Pracovné postupy HÚL





Pracovný postup na tvorbu, tlač a archiváciu tematického štátneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva (Lesoprojekt Zvolen, 1999)
Rozdeľovník náležitostí LHP - MP SR odbor ŠS a dozoru v LH č. 5920/2002-720/183 z
19.6.2002
.

III. Prieskumy
Zákony
 Zákon SNR č. 61/1977 Zb. o lesoch ako vyplýva zo zmien a doplnení neskorších predpisov
 Zákon SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva
ako vyplýva zo zmien a doplnení neskorších predpisov
 Zákon SNR č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
 Zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov činností na životné prostredie
v znení neskorších predpisov
 Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
 Zákon NR SR č. 184/2002 Z. z. o vodách (vodný zákon)
 Zákon NR SR č. 211/2002 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Nariadenia vlády
 Nariadenie vlády SR č. 184/2003 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady
za obmedzenie bežného obhospodarovania a o spôsobe výpočtu náhrady
 Nariadenie vlády SR č. 49/1997 Z. z., ktorým sa vyhlasujú oblasti lesov
Vyhlášky
 Vyhláška MP SR č. 5/1995 Z. z. o hospodárskej úprave lesov v znení vyhlášky MP SR č.
119/2002 Z. z.
 Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny
 Vyhláška MŽP SR č. 556/2002 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona
 Vyhláška MŽP SR č. 398/2002 Z. z. o podrobnostiach určenia ochranných pásiem vodárenských zdrojov a o opatreniach na ochranu vôd
 Vyhláška MP SR č. 64/2001 Z. z. o reprodukčnom materiáli lesných drevín, jeho získavaní a evidencii
Smernice
 Smernice MLVH SSR č. 9146/1981-511/162-160 na postup pri vyhlasovaní lesov osobitného určenia
 Smernice MLVH SSR č. 6185/82-4/161-160 na postup pri vyhlasovaní ochranných lesov
Opatrenia
 Opatrenie MP SR - Sekcie lesníckej č. 12/2001 z 1.6.2001, ktorým sa upravuje postup na
koordináciu vyhotovovania lesných hospodárskych plánov
 Opatrenie MP SR č. 4863/1994-302/720 z 23. 6. 1994 na postup pri uplatnení § 7 zákona
SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a v štátnej správe LH v znení neskorších
predpisov č. 2735/1977- 720/1995 zo 7. 5. 1997 v znení opatrenia č. 5924/1998-720/391 z
12. 8. 1998 a č. 2735/1997-720 zo 7. 5. 1997
Metodické pokyny
 Metodické pokyny MLVH SSR, č. 6184/82-5/161-160 na postup pri obhospodarovaní
lesov v ochranných pásmach vodných zdrojov










Metodické pokyny MLVH SSR, č. 7658/82-7/161-160 pre zriaďovanie a obhospodarovanie lesných parkov a prímestských lesov
Metodické pokyny MLVH SSR, č. 7659/82-8/161-160 pre zriaďovanie a obhospodarovanie lesov v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prirodzene sa vyskytujúcich stolných minerálnych vôd, kúpeľných lesov a lesov v okolí zariadení liečebno-preventívnej starostlivosti
Metodický pokyn MP SR a MŽP SR, č. MP SR: 148/1996-700, č. MŽP SR: 196/1996-4
na postup orgánov štátnej správy LH a orgánov štátnej správy životného prostredia pri
ochrane lesného pôdneho fondu
Metodický postup MP SR, Sekcia lesnícka, č.: 164/2002-700 z 3.6.2002 pre zakladanie,
obhospodarovanie a využívanie semenných zdrojov lesných drevín podľa vyhlášky MP
SR č. 64/2101 Z. z. o reprodukčnom materiáli lesných drevín, jeho získavaní a evidencii
Metodický postup MP SR č. 1573/50/2003-700 z 26.2. 2003 na vykonávanie ochrany a
výchovy lesných porastov agáta bieleho

Ostatné
 Upozornenie MP SR, Odbor štátnej správy LHaP, č.: 3172/2001-720/198 - Uplatňovanie
ust. Vyhl. MP SR č. 64/2001 Z. z. o reprodukčnom materiáli lesných drevín, jeho získavaní a evidencii v rámci konaní súvisiacich s LHP
 Upozornenie MP SR, Sekcia lesnícka, č.: 47/2001-700 zo dňa 4.5.2001 - Poskytovanie informácií z LHP a z IS LH vo väzbe na ochranu údajov týkajúcich sa majetkových pomerov fyzických a právnických osôb
 MP SR, Sekcia lesnícka č. 5867/1995-301/720 zo dňa 27.6.1995 - Pracovné postupy HÚL
IV. Metodické riadenie HÚL
Zákony
 Zákon NZ ČSSR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) ako vyplýva zo
zmien a doplnení neskorších predpisov
 Zákon SNR č. 61/1977 Zb. o lesoch ako vyplýva zo zmien a doplnení neskorších predpisov
 Zákon SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva
ako vyplýva zo zmien a doplnení neskorších predpisov
 Zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách ako
vyplýva zo zmien a doplnení neskorších predpisov (zákon NR SR č. 518/2003 Z. z.)
 Zákon SNR č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku ako vyplýva zo zmien a doplnení neskorších predpisov (zákon NR
SR č. 12/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov)
 Zákon SNR č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
 Zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov činností na životné prostredie
v znení neskorších predpisov
 Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
 Zákon NR SR č. 70/1998 Z. z o energetike v znení neskorších predpisov (zákon NR SR č.
276/2001 o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon NR SR č. 208/2002 Z. z. a zákon NR SR č. 405/2002 Z. z., ktorými sa mení zákon
č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1995 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov)











Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
Zákon NR SR č. 184/2002 Z. z. o vodách (vodný zákon)
Zákon NR SR č. 3/2002 Z. z. - úplné znenie zákona č. 162/1995 Z. z. po novelizácii zákonom č. 222/1996 Z. z. a zákonom č. 255/2001 Z. z. - o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) - v znení zákona NR SR
č. 419/2002 Z. z.
Zákon NR SR č. 211/2002 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Zákon NR SR č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách
Zákon NR SR č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení
zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva
k pozemkom znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov

Nariadenia vlády
 Nariadenie vlády SR č. 184/2003 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady
za obmedzenie bežného obhospodarovania a o spôsobe výpočtu náhrady
 Nariadenie vlády SR č. 49/1997 Z. z., ktorým sa vyhlasujú oblasti lesov
Vyhlášky
 Vyhláška MP SR č. 5/1995 Z. z. o hospodárskej úprave lesov v znení vyhlášky MP SR č.
119/2002 Z. z.
 Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny
 Vyhláška MŽP SR č. 556/2002 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona
 Vyhláška MŽP SR č. 398/2002 Z. z. o podrobnostiach určenia ochranných pásiem vodárenských zdrojov a o opatreniach na ochranu vôd
 Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 178/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
 Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 533/2001 Z. z., ktorou sa mení
a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 79/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a zápise vlastníckych
a iných práv k nehnuteľnostiam v znení vyhlášky č. 72/1997 Z. z.
 Vyhláška MP SR č. 329/1996 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MLVH SR č.
103/1977 Zb. o postupe pri ochrane lesného pôdneho fondu
 Vyhláška MP SR č. 244/1997 Z. z. o vyznačovaní a ťažbe dreva
 Vyhláška MP SR č. 65/1995 Z. z. o evidencii lesných pozemkov a stavieb
 Vyhláška MP SR č. 31/1999 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii
 Vyhláška MP SR č. 64/2001 Z. z. o reprodukčnom materiáli lesných drevín, jeho získavaní a evidencii
 Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 Vyhláška FMTIR č. 12/1978 Zb. o ochrane LPF pri územnoplánovacej činnosti
Pokyny
 Pokyn MP SR a ÚGKaK SR z 24.3.1998 č. 130/1998-740 MP SR, č. KO-1242/1998
ÚGKK SR na postup zosúladenia skutočného stavu držby (užívania) lesných pozemkov so
súborom popisných informácií a súborom geodetických informácií katastra nehnuteľností
a na spôsob evidencie nových právnych vzťahov, ktoré vznikli po reštitúcii majetku na základe zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku






obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých
majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam.
Pokyn MP SR č. 370/2001 - 700 z 10.10. 2001 na vykonanie kontroly dodržiavania lesných hospodárskych plánov
Pokyn MP SR, sekcia lesnícka č. 52/1998-700 z 24. 2. 1998 na uplatnenie § 30 zákona
SNR č. 100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov na zjednotenie postupu orgánov štátnej správy LH pri vykonávaní dozoru v LH
Pokyn MP SR č. 6333/1997-720/396 zo 17. 10. 1997 na uplatnenie vyhlášky MP SR č.
244/1997 Z. z. o vyznačovaní a evidencii ťažby dreva.

Usmernenia
 Usmernenie MP SR č. 1931/1997-720/145 z 2.5.1997 - na postup orgánov štátnej správy
pri realizovaní § 2 ods. 3 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch, v znení neskorších predpisov
(rozhodovanie v pochybnostiach o druhu pozemku)
 Usmernenie ÚGKK č. 1152/1999 ku katastrálnemu zákonu, vo väzbe na charakteristiku
účelu využívania spevnených aj nespevnených poľných lesných ciest a lesných ciest
 Usmernenie MP SR č.: 149/1999-730 z 29.7.1999 na disponovanie s lesným majetkom
štátu, lesným pôdnym fondom s nezisteným vlastníctvom, ktorého vlastníctvo nie evidované a ku ktorému vlastníci svoje práva neuplatnili a na vydávanie majetku v ucelených
lesných častiach
 Usmernenie MP SR, Sekcia lesnícka č. 456/2000-720 z 8.2.2001 - legislatívno - právne
otázky
 Usmernenie MP SR, Sekcia lesnícka č. 303/1998-700 z 7.10. 1998 k vyhotovovaniu LHP
platných od 1.1.1999
 Usmernenie MP SR, Sekcia lesnícka č. 710/2000-730/83 zo 6.10. 2000 o lesnom majetku
štátu
 Usmernenie GR Sekcie lesníckej MP SR č. 229/2000-700 z 13.11. 2000 na disponovanie s
lesným majetkom štátu, ostatným majetku štátu, ktorý je v správe (v užívaní) štátneho
podniku a s majetkom, ktorý nie je vo vlastníctve štátu , ale z dôvodu osobitného právneho režimu je potrebné zabezpečovať jeho obhospodarovanie a ochranu
 Usmernenie MP SR, sekcie lesníckej č. 4261/1998-720/266 z 27. 7. 1998 o poskytovaní
poradenskej služby orgánmi štátnej správy LH a poľovníctva krajských úradov a okresných úradov
 Usmernenie MP SR č. 40/1998-700, 193/1998-500 z 5. 2. 1998 pre urýchlené vydanie rozhodnutí podľa ustanovení § 9 ods. 2 zákona č. 307/1992 Zb. o ochrane PPF a § 2 ods. 2
zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov
 Usmernenie MP SR č. 4898/1997-720/313 z 8. 8. 1997 o vymedzení pôsobnosti orgánov
štátnej správy LH
 Usmernenie MP SR č. 9520/1996-720/524-1 z 2. 5. 1997 na postup pri odstraňovaní
nezákonností spôsobených výstavbou rekreačných chát a objektov na pozemkoch LPF
 Usmernenie MP SR č. 3986/1995-188/720 z 1. 5. 1995 k zabezpečeniu kontroly dodržiavania LHP
 Usmernenie MP SR č. 474/1993-720 z 1. 11. 1993 na postup pri uplatňovaní § 19 zákona
SNR č. 100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov
 Usmernenie MLVH SR č. 253/140-1992 z 19. 11. 1992 na ochranu lesov pred neoprávnenými zásahmi
Smernice
 Smernice MLVH SSR č. 9146/1981-511/162-160 na postup pri vyhlasovaní lesov osobitného určenia
 Smernice MLVH SSR č. 6185/82-4/161-160 na postup pri vyhlasovaní ochranných lesov




Inštrukcia ÚGKK na využívanie katastra nehnuteľností – 984 440 I/93
Smernice ÚGKK na spravovanie katastra nehnuteľností – S 74.20.73.40.00

Opatrenia
 Opatrenie MP SR č. 8296/329/2000-700, ktorým sa upravuje postup pri predkladaní rýchlych hlásení o mimoriadnych udalostiach na LPF z 16.11. 2000
 Opatrenie MP SR č. 326/2000-700, ktorým sa upravuje vykonávanie preventívnych opatrení na ochranu lesa pred požiarmi z 15.11. 2000
 Opatrenie MP SR - sekcie lesníckej č. 7 z 20.4.2001, ktorým sa upravuje postup pri zmenách záväzných údajov a úpravách predpisov lesných hospodárskych plánov a pri povoľovaní výnimiek z § 8 ods. 3 zákona SNR č. 100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov
 Opatrenie MP SR - Sekcie lesníckej č. 12/2001 z 1.6.2001, ktorým sa upravuje postup na
koordináciu vyhotovovania lesných hospodárskych plánov
 Opatrenie MP SR č. 4863/1994-302/720 z 23. 6. 1994 na postup pri uplatnení § 7 zákona
SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a v štátnej správe LH v znení neskorších
predpisov č. 2735/1977- 720/1995 zo 7. 5. 1997 v znení opatrenia č. 5924/1998-720/391 z
12. 8. 1998 a č. 2735/1997-720 zo 7. 5. 1997
Metodické pokyny
 Metodické pokyny MLVH SSR, č. 6184/82-5/161-160 na postup pri obhospodarovaní
lesov v ochranných pásmach vodných zdrojov
 Metodické pokyny MLVH SSR, č. 7658/82-7/161-160 pre zriaďovanie a obhospodarovanie lesných parkov a prímestských lesov
 Metodické pokyny MLVH SSR, č. 7659/82-8/161-160 pre zriaďovanie a obhospodarovanie lesov v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prirodzene sa vyskytujúcich stolných minerálnych vôd, kúpeľných lesov a lesov v okolí zariadení liečebno-preventívnej starostlivosti
 Metodický pokyn MP SR a MŽP SR, č. MP SR: 148/1996-700, č. MŽP SR: 196/1996-4
na postup orgánov štátnej správy LH a orgánov štátnej správy životného prostredia pri
ochrane lesného pôdneho fondu
 Metodický pokyn MP SR, č. 106/2000-700 z 16.11. 2000 na mapovanie lesov fyzickými
a právnickými osobami pri vyhotovovaní lesných hospodárskych plánov
 Metodický postup MP SR, Sekcia lesnícka, č.: 164/2002-700 z 3.6.2002 pre zakladanie,
obhospodarovanie a využívanie semenných zdrojov lesných drevín podľa vyhlášky MP
SR č. 64/2101 Z. z. o reprodukčnom materiáli lesných drevín, jeho získavaní a evidencii
 Metodický postup MP SR č. 1573/50/2003-700 z 26.2. 2003 na vykonávanie ochrany a
výchovy lesných porastov agáta bieleho
IV. Informatika
Zákony
 Zákon SNR č. 322/1992 o štátnej štatistike ([ZÁKON 322/1992])
 Zákon NR SR č. 278/1996 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 322/1992 Zb. o štátnej
štatistike v znení neskorších predpisov ([ZÁKON 278/1996])
 Zákon č. 306/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ([ZÁKON 306/1999])
 Zákon NR SR č. 261/1995 Z.z. o štátnom informačnom systéme ([ZÁKON 261/1995])
 Zákon č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch ([ZÁKON
256/1992])
 Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov



Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám ([ZÁKON 211/2000])

Vyhlášky
 Vyhláška ŠÚ SR č. 283/1996 Z.z., ktorou sa ustanovujú náležitosti projektu časti štátneho
informačného systému a postup pri jeho vypracúvaní a schvaľovaní ([VYHLÁŠKA
283/1996])
 Vyhláška ŠÚ SR č. 155/1998 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe, forme
a postupe pri registrácii informačného systému obsahujúceho osobné údaje ([VYHLÁŠKA 155/1998])
 Vyhlášky a opatrenia ŠÚ SR, ktorými sa vyhlasujú programy štátnych štatistických zisťovaní na príslušný kalendárny rok
 Vyhláška ŠÚ SR o náležitostiach projektu časti ŠIS a o postupe pri jeho vypracúvaní a
schvaľovaní (č. 283 Z. z. zo dňa 30. 9. 1996)

Oznámenia
 Oznámenie ŠÚ SR č. 284/1996 Z.z. o vydaní výnosu, ktorým sa vyhlasujú štandardy pre
štátny informačný systém ([OZNÁMENIE 284/1996])
 Oznámenie ŠÚ SR č. 320/1998 Z.z. a vydaní výnosu, ktorým sa vyhlasujú štandardy pre
štátny informačný systém ([OZNÁMENIE 320/1998])
 Oznámenie ŠÚ SR č. 315/1999 Z.z. o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos ŠÚ SR z
13. októbra 1998 č. 372/1998-830, ktorým sa vyhlasujú štandardy pre štátny informačný
systém ([OZNÁMENIE 15/1999])
Opatrenia
 Opatrenie ŠÚ SR č. 302/1997, ktorým sa ustanovuje číselník ústredných štátnych orgánov,
orgánov štátnej správy a niektorých ďalších verejnoprávnych inštitúcií v SR ([OPATRENIE 302/1997])
 Opatrenie ŠÚ SR č. 236/1993 Z.z., ktorým sa ustanovujú klasifikácie, číselník a register
v oblasti štátnej štatistiky ([OPATRENIE 236/1993])
 Opatrenie ŠÚ SR č. 140/1994 Z.z., ktorým sa zavádza 1. revízia Odvetvovej klasifikácie
ekonomických činností ([OPATRENIE 140/1994])
 Opatrenie ŠÚ SR č. 172/1995 Z.z., ktorým sa vyhlasuje klasifikácia produkcie ([OPATRENIE 172/1995])
 Opatrenie ŠÚ SR č. 24/1996 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie ŠÚ SR č. 172/1995
Z.z., ktorým sa vyhlasuje klasifikácia produkcie ([OPATRENIE 24/1996])
Uznesenia
 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 620/1993 o monitorovacom systéme životného
prostredia a integrovanom informačnom systéme o životnom prostredí ([UZNESENIE
1993])
 Uznesenie vlády SR č. 506/92 z 3. 6. 1992 k národnému programu informatizácie
Ostatné
 Stanovisko MP SR , Odbor štátnej správy LHaP, č. 585/1999-720 z 4.1.2000 - Poskytnutie
lesných hospodárskych plánov
 Vyjadrenie MP SR, Odbor štátnej správy LHaP, č. 2368/1999-720/165, č. 2151/1999720/146 z 21.6. 1999 - Ochranné pásma elektroenergetických zariadení
 Upozornenie MP SR, Odbor štátnej správy LHaP, č.: 3172/2001-720/198 - Uplatňovanie
ust. Vyhl. MP SR č. 64/2001 Z. z. o reprodukčnom materiáli lesných drevín, jeho získava-








ní a evidencii v rámci konaní súvisiacich s LHP
Upozornenie MP SR, Sekcia lesnícka, č.: 47/2001-700 zo dňa 4.5.2001 - Poskytovanie informácií z LHP a z IS LH vo väzbe na ochranu údajov týkajúcich sa majetkových pomerov fyzických a právnických osôb
MP SR, Sekcia lesnícka, č.: 6/2000-700 z 11.1. 2000 - Postup na vedenie lesnej hospodárskej evidencie podľa vyhlášky MP SR č. 31/1999 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii
MP SR, Sekcia lesnícka, č.: 330/2001-700, z 24.8.2001 - Postup pri usporiadaní pozemkov súvisiacich s transformáciou š. p. Vodárne a kanalizácie
MP SR, Sekcia lesnícka č. 5867/1995-301/720 zo dňa 27.6.1995 - Pracovné postupy HÚL
Rozdeľovník náležitostí LHP - MP SR odbor ŠS a dozoru v LH č. 5920/2002-720/183 z
19.6.2002

Príloha č. 3/21
Program 07N - Rozvoj vidieka
Podprogram 01 – Obnova a rozvoj lesného hospodárstva
Prvok 05 – Investície a podpora špecifických činností v LH
Z M L U VA č. 3.1-04-1963/2004
o riešení a poskytnutí účelových prostriedkov štátneho rozpočtu uzavretá
v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodného zákonníka

Článok 1
Zmluvné strany
1. Objednávateľ:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Zastúpený: Ing. Zsolt Simon – minister pôdohospodárstva SR
na jednej strane

2. Zhotoviteľ:

Lesoprojekt Zvolen
Sokolská 2, 960 52 Zvolen
Zastúpený: Ing. Jánom Bavlšíkom - riaditeľom Lesoprojektu
na strane druhej

Zriaďovateľ:
Druh organizácie:
IČO:
Bankové spojenie:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
príspevková organizácia
156 833
Štátna pokladnica, č. ú. 7000067995/8180

Zmluvné strany sa dohodli, že tento záväzkový vzťah sa aplikuje podľa § 262, ods. 1,2
a podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodného zákonníka.
Článok 2
Predmet zmluvy
Zhotoviteľ sa zaväzuje vyriešiť a realizovať úlohy súvisiace s vyhotovením lesných hospodárskych plánov (LHP) v roku 2004, podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1, vo vecnom
a časovom harmonograme takto:

Úloha č. 1 – Dokončenie obnov LHP rozpracovaných v roku 2003
-

kancelárske spracovanie návrhov LHP so všetkými náležitosťami podľa vyhlášky č.
5/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a úloh určených v základných protokoloch,

-

predloženie návrhov LHP krajským lesným úradom v termíne jeden mesiac pred
konaním záverečných pochôdzok podľa harmonogramu vonkajších konaní,

-

vyhotovenie a odovzdanie čistopisov LHP na základe záverečných protokolov.

Úloha č. 2 - Príprava návrhov LHP a vyhotovenie návrhov nových LHP

-

podľa usmernenia generálneho riaditeľa sekcie lesníckej č. 2965/2004 -700
zo dňa 14. mája 2004 o financovaní, rozsahu a spôsobe vyhotovenia lesných hospodárskych plánov v roku 2004 budú vyhotovené LHP pre:
a)

lesy vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe štátneho podniku, Lesy SR,

b) lesy vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Štátnych lesov Tatranského
národného parku,
c)

neštátne neodovzdané lesy v správe subjektov uvedených pod písm. a) a b) na
základe zákona o pôde,

d) neštátne lesy odovzdané pôvodným vlastníkom,
-

podľa platných zásad na vyhotovenie LHP zhotoviteľ vypracuje správy o doterajšom
hospodárení a zásadách vyhotovenia LHP v termínoch zodpovedajúcich harmonogramu jednotlivých krajských lesných úradov ako podklad na konania základných
protokolov. Obsah správ a zásady sú vymedzené vyhláškou č. 5/1995 Z. z. v znení
neskorších predpisov, pracovnými postupmi HÚL a usmerneniami zriaďovateľa.

-

vykonajú sa vonkajšie zariaďovateľské práce pozostávajúce zo zisťovania podrobného stavu lesa a podrobného plánovania. Rozsah prác je vymedzený zákonom č.
61/1977 Zb. v znení neskorších predpisov, zákonom č. 100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov, zákonom 543/2002 Z. z., vyhláškou č. 5/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, pracovnými postupmi HÚL a úlohami určenými v základných
protokoloch na území určenom zriaďovateľom,

- vykoná sa kancelárske spracovanie návrhov LHP, zabezpečí tvorba štátneho mapového diela (TŠMD) vrátane zabezpečenia leteckých meračských snímok, metodiky,
postupov a usmernení pre rozvoj hospodárskej úpravy lesov (HÚL) a tvorbu návrhov LHP, ako aj pre špeciálne prieskumy HÚL do konca bežného roka tak, aby
vymedzená časť návrhu LHP bola potvrdená zápisom z prerokovania návrhov hospodárskych opatrení, návrhom úloh na prvý rok platnosti LHP a vyhotovením predbežnej mapy na území určenom zriaďovateľom.

Článok 3
Termíny plnenia
Začiatok riešenia: 1. 1. 2004
Ukončenie riešenia: 31. 12. 2004
Zhodnotenie splnenia predmetu zmluvy sa vykoná formou odborného posúdenia, resp.
kontrolného dňa v termínoch stanovených objednávateľom. Predmet zmluvy je splnený po
protokolárnom prevzatí a odovzdaní výsledkov objednávateľovi.
Článok 4
Podmienky plnenia
Zabezpečenie úloh, resp. poddodávok bude realizované v súlade so Zákonom NR SR č.
303/95 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a Zákonom NR SR č.
523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Článok 5
Cena za plnenie a financovanie
1.

Objem prostriedkov určených na zabezpečenie plnenia úloh podľa čl. 2 sa stanovuje vo
výške 75 000 tis. Sk (viď príloha č. 1 - Špecifikácia a kalkulácia úloh).

2. Dohodnutá výška štátnej podpory môže byť v priebehu roka upravená podľa regulačných
opatrení schválených vládou SR.
3. V prípade, že zníženie štátnej podpory bude predstavovať menej ako 5 % dohodnutej ceny
prác na dobu trvania zmluvy, zhotoviteľ bude zabezpečovať úlohy bez zmeny plánu
v rámci úsporných opatrení. Ak bude zníženie vyššie, zmluvné strany vypracujú dodatok
ku zmluve pozmeňujúci rozsah činnosti stanovený v čl. 1 zmluvy.
4. Finančné prostriedky štátneho rozpočtu na riešenie úloh budú zhotoviteľovi poukázané
formou zálohy na bežný účet organizácie z rozpočtovej kapitoly MP SR v súlade s § 10
ods. 5 písm. d) Zákona č. 303/95 Z. z., o rozpočtových pravidlách v znení neskorších
predpisov.
5. Do 15 dní po ukončení štvrťroku zhotoviteľ predloží objednávateľovi skutočný prehľad
ukazovateľov kalkulačného vzorca.
6. Celkové vyčíslenie výdavkov vynaložených na riešenie úloh v príslušnom roku, z toho zo
ŠR, predloží zhotoviteľ objednávateľovi formou protokolu podľa usmernenia.
Článok 6
Kontrola plnenia záväzkov zmluvy
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy s odbornou starostlivosťou v súlade s pokynmi objednávateľa v rámci dohodnutých podmienok zmluvy a v stanovených termínoch. Zhotoviteľ nesmie použiť poskytnuté finančné prostriedky na iný účel, ako je
stanovené v tejto zmluve.

2. V prípade, že zhotoviteľ nemôže plniť záväzky zmluvy a že realizácia úloh alebo jej príprava je ohrozená, je povinný o tom neodkladne informovať objednávateľa.
3. Kontrolu plnenia zmluvy organizuje a riadi objednávateľ.
4. Zhotoviteľ je povinný pre účely kontroly poskytovať informácie a podklady. O výsledku
kontroly sa vyhotoví zápis, ktorý tvorí súčasť dokumentácie k úlohe.
5. Po splnení predmetu zmluvy zhotoviteľ predloží objednávateľovi správu o plnení úloh ako
podklad ku kontrolnému dňu.
6. V prípade, že predmet plnenia zmluvy má nedostatky a zhotoviteľ ich neodstráni
v stanovenom termíne, objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.
7. Za nedostatky zistené pri realizácii plne zodpovedá zhotoviteľ a je povinný ich odstrániť
na vlastné náklady.
Článok 7
Sankcie a pokuty
1. Zhotoviteľ je povinný poskytnuté finančné prostriedky využívať účelne a hospodárne
v súlade so zákonom č. 303/95 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a Výnosom MF SR č. 41/59/1996. V prípade porušenia tohto ustanovenia je zhotoviteľ povinný vrátiť tieto prostriedky do ŠR.
2. Pri neplnení predmetu zmluvy v dohodnutom rozsahu, kvalite a čase, v súlade s článkom 2
zmluvy, môže objednávateľ znížiť dohodnutú výšku ceny za úlohu až do výšky 20 %
stanoveného objemu prostriedkov určených na zabezpečenie plnenia úloh v článku 5 ods.
1. zmluvy alebo od zmluvy odstúpiť.
Článok 8
Práva a povinnosti zmluvných strán
Objednávateľ sa zaväzuje:
a) Zabezpečiť financovanie predmetu činnosti uvedeného v článku 2 zmluvy
nom rozsahu podľa čl. 5 zmluvy.

v celoroč-

b) Poskytnúť zhotoviteľovi potrebné podklady a konzultácie k vykonávaniu činnosti podľa
čl. 2 zmluvy.
c) Zorganizovať preberacie konanie a v dohodnutých termínoch vykonať kontrolné dni na
vecnom a termínovom plnení úloh podľa čl. 2 zmluvy.
d) V dostatočnom predstihu informovať zhotoviteľa o zmenách v zadaní úloh podľa čl. 2
zmluvy.
e) Pri zverejňovaní výsledkov riešenia a činnosti stanovených touto zmluvou dodržiavať autorské práva v zmysle autorského zákona.
Objednávateľ má právo:
a) Krátiť objem dohodnutého celoročného objemu finančných prostriedkov z dôvodu
porušenia podmienok stanovených zmluvou alebo od zmluvy odstúpiť. Podmienky,
spôsob a výška krátenia sa stanoví na kontrolnom dni.

b) Vykonať priebežné kontroly plnenia úloh dohodnutých zmluvou.
c) Poskytnúť tretej strane výsledky riešenia úloh zadaných zmluvou pri zachovaní autorských práv.
Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a) Riadne, v požadovanej kvalite a v stanovených termínoch protokolárne odovzdať
predmet plnenia zmluvy, resp. vykonať činnosti dohodnuté touto zmluvou.
b) Predložiť týždeň pred termínom konania kontrolného dňa dohodnuté podklady na
rokovanie v kontrolnom dni.
c) Včas informovať objednávateľa o prekážkach alebo o nevhodných pokynoch objednávateľa, ktoré sa vyskytli v priebehu plnenia úloh.
d) Zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, najmä však o informáciách, ktoré
vzniknú ako nové a nezverejňovať ich bez súhlasu objednávateľa.
Zhotoviteľ má právo:
Získať od objednávateľa potrebné podklady k riešeniu podľa čl. 2 zmluvy. Rozsah, termíny a spôsob poskytnutia údajov sa stanoví v protokole.
Článok 9
Zverejnenie zmluvy a verejný odpočet
1. Túto zmluvu a správu o plnení zmluvy zverejnia obidve zúčastnené strany na svojich internetových stránkach.
2. Verejný odpočet plnenia úloh zmluvy a zverejnenie finančnej správy sa uskutoční podľa
pokynov objednávateľa.
Článok 10
Osobitné ustanovenia zmluvy
1. Výsledky predmetu plnenia zmluvy sú výlučným majetkom štátu a nesmú byť použité na
iný ako dohodnutý účel. Poskytnutie výsledkov riešenia tretím osobám je možné iba so súhlasom objednávateľa.
2. Výsledky riešenia, ktoré vznikli ako nové sa riadia ustanoveniami autorského zákona,
príp. zmenami a doplnkami.
3. Objednávateľ na základe výsledkov priebežnej kontroly rozhodne o pokračovaní predmetu
plnenia zmluvy, príp. o zmenách, a ak čiastkové výsledky nezodpovedajú predmetu zmluvy, aj o zastavení štátnej podpory a finančnom usporiadaní.
4. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany objednávateľa, výdavky preukázateľne vynaložené zhotoviteľom na plnenie predmetu zmluvy do doby jej zrušenia, sa zo strany objednávateľa uhradia.
5. Finančné usporiadanie po splnení úloh vykoná zhotoviteľ v súlade s platnými právnymi
predpismi a podľa pokynov objednávateľa.
6. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomných dodatkov podpí-

saných obidvoma zmluvnými stranami.
7. Zmluva sa vyhotovuje v 4 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 2 exempláre.
8. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán.

V Bratislave,

Vo Zvolene,

................................................
Ing. Zsolt Simon
minister pôdohospodárstva SR

.........................................
Ing. Ján Bavlšík
riaditeľ Lesoprojektu

Za objednávateľa:
(Meno, podpis, pečiatka)

Za zhotoviteľa:
(Meno, podpis, pečiatka)

Dodatok č. 1
k Z M L U V E č. 3.1.04-1963/2004
o riešení a poskytnutí účelových prostriedkov štátneho rozpočtu uzavretá
v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodného zákonníka
Zmluvné strany
3. Objednávateľ:

4. Zhotoviteľ:

Zriaďovateľ:
Druh organizácie:
IČO:
Bankové spojenie:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Zastúpený: Ing. Zsolt Simon – minister pôdohospodárstva SR
na jednej strane
Lesoprojekt Zvolen
Sokolská 2, 960 52 Zvolen
Zastúpený: Ing. Jánom Bavlšíkom - riaditeľom Lesoprojektu
na strane druhej
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
príspevková organizácia
156 833
Štátna pokladnica, č. ú. 7000067995/8180

Zmluvné strany sa v zmysle článku 10, ods.6 dohodli na zmene textu pôvodnej zmluvy
takto:
1. V článku 5, bode 1 sa mení suma „75 000 tis. Sk“ na „76 200 tis. Sk“.
2. V prílohe č. 1 zmluvy – „Úloha č. 2 – Príprava a vyhotovenie návrhov LHP“ sa nahrádza pôvodný text prvej vety nasledovným textom: „Príprava a vyhotovenie návrhov
LHP na celkovej výmere 188,8 tis. ha lesného pôdneho fondu (LPF), vrátane výmery
vyhotovenia LHP vykonávanej neštátnymi vyhotoviteľmi LHP.
3. V prílohe č. 1 zmluvy – „Úloha č. 2 – Príprava a vyhotovenie návrhov LHP“ sa mení
tabuľka nákladov a spôsobu financovania takto:
Popis činnosti

Počet
zamest.

Priam.
mzdy

Priamy
mat.
a OPN
23200

Nepriame
náklady
27600

ÚVN
spolu

Zo ŠR

Priprava a vyhotove150
30800
81600 56 200
nie návrhov LHP
Metodické riadenie
HÚL a komplexné
24
5400
3300
4800
13500
zisťovanie stavu lesa
Vyhotovenie LHP
126
25400
19900
22800
68100
OPN – ost. priame náklady
ÚVN – úplné vlastné náklady
ŠR – štátny rozpočet
Ostatné časti zmluvy zostávajú nezmenené.
V Bratislave, 1.12.2004
Ing. Zsolt Simon v.r.
minister pôdohospodárstva SR
za objednávateľa

Vo Zvolene,

1.12.2004

Ing. Ján Bavlšík, v.r.
riaditeľ Lesoprojektu
za zhotoviteľa

Príloha č. 3/22
Rozhodujúce priority Lesoprojektu do budúcnosti
V oblasti hospodársko-úpravníckeho plánovania:
*
využívať LHP ako jeden z hlavných nástrojov trvalo udržateľného obhospodarovania
lesov (tak ako je definované v dokumente Pan-európske kritériá a indikátory TUOL) na
celom území
*
využívať nové racionálnejšie metódy a prostriedky (aktualizácia, modelovanie, výberové metódy, kombinované metódy odhadu a merania, simulačné metódy, digitálne technológie) s výstupom digitálneho LHP
*
zavádzať princípy a metódy ochrany biodiverzity a zvyšovania ekologickej stability
lesných porastov a ekosystémového prístupu k obhospodarovaniu lesov
*
podieľať sa v rámci pozemkových úprav na vysporiadaní vlastníckych vzťahov k lesným pozemkom
*
zavádzať mechanizmy na zvyšovanie kvality obhospodarovania lesov, slúžiace ako nástroj na podporu TUOL; využívať tieto indikátory ako základ pre štátnu dotačnú politiku v
LH,
*
spolupracovať na tvorbe a zavádzaní legislatívy týkajúcej sa LH, resp. HÚL do praxe,
spolupodieľať sa na aproximácii národnej legislatívy k platnej legislatíve EÚ
*
vytvoriť a zaviesť do praxe HÚL komplexné oblastné rámcové zisťovanie stavu lesa s
dôrazom na informácie o biodiverzite, kritéria trvalo udržateľného obhospodarovania lesov,
vychádzajúc zo záväzku SR podpísaním dokumentov MC PFE, ekonomické údaje plánov
hospodárskych opatrení a aktualizácie plánov budovania lesnej dopravnej siete s metódami inventarizácie a monitoringu.
V oblasti lesníckeho mapovania.
*
pokračovať v periodickej digitálnej obnove mapového diela na celom území SR pri
systematickom rozvoji a jednotnosti tematického štátneho mapového diela (TŠMD) s obsahom lesného hospodárstva
*
využívať metódy a prostriedky digitálnej fotogrametrie a digitálnej analýzy obrazu pre
kvantitatívne vyhodnotenie a kvantitatívnu interpretáciu leteckých a kozmických snímok,
tvorbu digitálneho modelu terénu a ortofotomáp,
*
naďalej zabezpečovať presné podklady z informačného systému geodézie, kartografie
a katastra s cieľom poskytovania výstupov do základnej bázy GIS geodézie, kartografie a
katastra na celom území lesného pôdneho fondu s ich akceptáciou
*
zvyšovať informačnú a prezentačnú hodnotu a kvalitu výstupných údajov TŠMD pri
tlači súvislého aj čiastkového digitálneho mapového diela s rôznym stupňom agregácie.
*
rozšíriť aktivity mimo les na monitorovanie stavu rozptýlenej zelene a riešenia nezrovnalostí na poľnohospodárskej pôde (biele plochy) s využitím ortofotomáp a digitálnej lesníckej a katastrálnej vrstvy
*
podieľať sa na vysporiadaní majetku vlastníkov a vytyčovaní hraníc pozemkov s využitím prostriedkov GPS
*
implementácia integrovaného, decentralizovaného automatizovaného systému vyhotovenia LHP
*
budovanie datového skladu na báze podrobných informácií o základných JPRL a na
báze digitálnej základnej lesníckej mapy (ZLM), ich permanentná aktualizácia, zber, poskytovanie a prezentácia informácií v sieti INTERNET
*
komplexná integrácia číselných, textových a priestorových informácií v GIS a ich aplikácie v ekologickej, technickej a ekonomickej oblasti lesného hospodárstva s využitím prostriedkov DPZ,

*
rozvoj informačného systému lesného podniku, vývoj a distribúcia počítačových aplikácií so zameraním na podporu rozhodovania vlastníkov, užívateľov lesa a štátnej správy
LH
*
informačná komunikácia so zahraničnými a medzinárodnými informačnými systémami
*
ďalej rozvíjať informačný systém LH SR tak, aby bol schopný poskytovať údaje v
súlade s potrebami TUOL a ustanoveniami rezolúcií Ministerských konferencií o ochrane
lesov v Európe (MCPFE)
V oblasti životného prostredia, regionálneho rozvoja, poradenstva a ďalších aktivít.
*
aktívne sa podieľať na riešení problémov súvisiacich s adaptáciou lesov na aciditu lesných pôd a zmenené klimatické podmienky ako aj pôsobenie ďalších škodlivých činiteľov
*
vytvoriť a zavádzať do praxe efektívne mechanizmy na oceňovanie verejnoprospešných funkcií lesov a ujmy za obmedzenie bežného hospodárenia, zaručujúce primerané finančné kompenzácie vlastníkov lesov za ich poskytovanie
*
podieľať sa na projekte NATURA 2000 a pri tvorbe managementových plánov obhospodarovania chránených území
*
podieľať sa na tvorbe a realizácií Slovenského systému certifikácie lesov v rámci certifikácie lesov PEFC, poskytovať podklady potrebné pre vlastnú realizáciu procesu certifikácie
pre všetky systémy, vrátane predauditov
*
systematicky prispievať objektivizáciou prieskumu zdrojových možností dreva a sortimentov v reálnom čase k optimálnemu využívaniu produkčného potenciálu slovenských lesov
podľa programu "Drevo -surovina 21. storočia"
*
zvyšovať kvalitu a rozsah poradenskej činnosti pre vlastníkov a užívateľov lesa
*
zvýšiť zainteresovanosť organizácie na práci s verejnosťou, najmä v oblasti týkajúcej
sa významu lesov pre životné prostredie ako celok
*
zintenzívniť spoluprácu s odbornými inštitúciami MŽP ako napr. ŠOP SR, SAŽP atď.
*
vo zvýšenej miere sa aktívne zapájať do medzinárodných projektov a aktivít v oblasti
LH a životného prostredia.

