
Všeobecne záväzné nariadenie �. 37/1996 

Mestské zastupite�stvo v Dobšinej na svojom 17. zasadnutí konanom d�a 26.9.1996 
uznesením �. 96-26/IX-1996 MsZ na základe ustanovenia § 11 ods.3 písm. g) zákona SNR �. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo sa a vydáva toto 

všeobecne záväzné nariadenie 

�. 37 

O OCHRANE LESOVO VLASTNÍCTVE MESTA DOBŠINÁ 

§ 1 

Ú�el nariadenia 

Ú�elom tohto nariadenia je vymedzi� okruh základných oprávnení, povinností a zákazov 
z h�adiska ochrany lesov nachádzajúcich sa vo vlastníctve mesta Dobšiná a stanovi� 
oprávnenia osôb povolaných na výkon tejto ochrany v záujme zachovania funkcie lesov ako 
jednej zo základných zložiek životného prostredia, prirodzeného prostredia pre jednotlivé 
druhy rastlín a živo�íchov a zdroja drevnej hmoty. 

§ 2 

Užívanie lesov a vstup do nich 

1. Lesy vymedzené v § 1 tohto nariadenia užívajú a hospodárenie v nich vykonávajú 
Mestské lesy, s.r.o. Dobšiná s výnimkou lesných pozemkov, ktoré nie sú majetkom 
mesta, alebo ktoré mesto nemá vo svojej správe a užívaní. 

2. Každý môže vstupova� na lesné pozemky a do lesných porastov, zbiera� pre vlastnú 
potrebu lesné plodiny a raždie, pritom je povinný les chráni�, zachováva� v lese 
potrebnú opatrnos� a neruši� lesné prostredie 1/. Každý smie vstupova� na lesné 
pozemky pre ú�ely samovýroby dreva len za okolností a podmienok ustanovených 
v prílohe tohto nariadenia. 

3. Každý nad rozsah vymedzený v odseku 2/ je oprávnený užíva� lesy a vstupova� do 
nich len so súhlasom a povolením vlastníka a užívate�a lesa alebo oprávneného 
orgánu. 

–––––––– 

1/ § 17 zák. SNR �.100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva 
v znení vyhlásenom pod �.15/1994 Z.z. 
2/ § 19 ods. 1 tamtiež 

§ 3 

V lesoch sa zakazuje 



a. zaklada� ohe� a tábori� mimo vyzna�ených miest a v �ase zvýšeného nebezpe�enstva 
vzniku požiarov faj�i�, 

b. vchádza� a sta� s motorovými vozidlami, 
c. pás� dobytok a umož�ova� výbeh hospodárskym zvieratám do lesných porastov, 
d. zaklada� skládky, zne�is�ova� les odpadkami a odpadmi, 
e. vykonáva� terénne úpravy, stava� ploty a budova� chodníky, 
f. ruši� pokoj a ticho, 
g. narúša� pôdny kryt, 
h. vstupova� do lesných škôlok a oplotených miest, 
i. vyrúbava� stromy, kry a vykonáva� zber semena, 
j. vybera� semená�iky prirodzeného zmladenia lesných drevín 2/, 
k. kona� v rozpore so záujmami na ochrane prírody a krajiny 3/. 

  

§ 4 

Orgány ochrany lesov a ich oprávnenia 

1. Ochranu lesov vymedzených v § 1 tohto nariadenia vykonávajú pracovníci Mestskej 
polície v Dobšinej a Mestských lesov, s.r.o. v Dobšinej, ktorí sú ustanovení ako lesná 
stráž. 

2. �len lesnej stráže a pracovníci mestskej polície sú oprávnení : 
a. vyzva� osobu, aby upustila od �innosti, ktorá je zakázaná alebo je v rozpore so 

záujmami ochrany lesov a prírody, 
b. zastavi� motorové vozidlo, ktoré vchádza alebo nachádza sa v lese bez 

povolenia vydaného pod�a osobitných predpisov, 
c. vykáza� motorové vozidlo uvedené v písm. b/ 4/, 
d. uklada� blokové pokuty za porušenie zákazu vyplývajúceho z tohto nariadenia 

a za priestupky na úsekoch lesného hospodárstva, po�nohospodárstva, 
po�ovníctva a rybárstva 5/. 

3. Každý subjekt vstupujúci do lesa alebo v �om sa nachádzajúci je povinný rešpektova� 
výzvy a opatrenia �lena lesnej stráže a pracovníka mestskej polície. 

§ 5 

Závere�né ustanovenie 

1. Porušenie tohto nariadenia alebo s ním súvisiacich všeobecne záväzných právnych 
predpisov je priestupkom, na prejednanie ktorého je príslušný Okresný úrad 
v Rož�ave 6/, ak nebude prejednaný v blokovom konaní. 

2. Toto nariadenie nadobúda ú�innos� d�om jeho vyhlásenia. 

  



Karol H o r n í k 
primátor mesta 

––––––– 

2/ § 19 ods. 1 tamtiež 
3/ §§ 64 a 66 zák. NR SR �.287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
4/ § 4 ods. 2 vyhl. MP SR �.79/1995 Z.z. o lesnej stráži 
5/ § 86 písm. b/ zák. SNR �. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení 
6/ § 5 ods. 1 zák. NR SR �. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

Príloha k VZN o ochrane lesov vo vlastníctve mesta Dobšiná 

Lesy sú jedným z našich najvä�ších bohatstiev, sú základnou zložkou životného prostredia 
a poskytujú trvalý zdroj dreva. Pre všetky funkcie lesov je nevyhnutné chráni� lesný fond, 
hospodári� na �om pod�a zásad pokrokovej biológie, techniky, ekonomiky, ktorých 
výsledkom je lesný hospodársky plán - ako nástroj cie�avedomého hospodárenia v lesoch. 
Vlastník (užívate�) lesov je povinný dodržiava� a vyžadova� dodržiavanie všetkých 
zákonných predpisov na úseku lesného hospodárstva, po�ovníctva a ochrany prírody SR, 
hospodári� v lesoch na základe LHP, za plnenie ktorého je zodpovedný lesný hospodár 
a zabezpe�i� ochranu lesa lesnou strážou. 

I. 

Hospodárenia v lesoch mesta Dobšiná zabezpe�uje ich užívate� - Mestské lesy Dobšiná, spol. 
s r.o., Turecká 54, 049 25 Dobšiná. 

II. 

Povolenie na samovýrobu palivového dreva (PD) vydáva vedúci oddelenia �ažby dreva každý 
druhý pondelok v �ase od 8.00 do 10.00 hod., okrem dní pripadajúcich na sviatok. Doklad 
„Povolenie na samovýrobu palivového dreva“ neumož�uje jeho odvoz a je platné 14 dní. 
Po obdržaní povolenia je ob�an povinný zaplati� zálohu vo výške 800,-Sk. 
Samovýrobu palivového dreva je možné vykonáva� len v pracovné dni (pondelok až piatok ) 
a to v pracovnú dobu ML (6.30 hod. - 14.30 hod.) 
Ob�an môže vychysta� len to palivové drevo v samovýrobe, ktoré mu vedúci lesného obvodu 
ur�í. Ak ob�an odmietne v ur�enej lokalite chysta�, stráca nárok na samovýrobu PD 
Množstvo vychystaného PD preberie a potvrdí na rube povolenia na chystanie PD vedúci LO. 
Ob�an po finan�nom vyrovnaní obdrží pokladni�ný doklad z registra�nej pokladne ML, ktorý 
ho opráv�uje k odvozu nachystaného PD. Odvoz je povinný ob�an zrealizova� do 24 hodín 
a to len v pracovné dni a v pracovnú dobu ML. 
Sociálne odkázaní ob�ania majú možnos� požiada� o povolenie na chystanie PD na „vozík“. 
Ob�an okamžite vyplatí 352,-Sk a obdrží doklad z registra�nej pokladne ML, ktorý ho 
opráv�uje k odvozu dreva len ru�ným vozíkom po dobu 30 dní a len v pracovné dni a v 
pracovnú dobu ML. 
Ob�ania chystajúci PD v samovýrobe konajú na vlastné meno a nebezpe�ie. Zodpovedajú za 
škody spôsobené na lesnom majetku. Sú povinní dodržiava� všetky protipožiarne opatrenia. 



Táto príloha nadobúda ú�innos� 1.1.2002 a tvorí neoddelite�nú sú�as� VZN �.37 o ochrane 
lesov vo vlastníctve mesta Dobšiná. 

V Dobšinej, d�a 26.11.2001 

Ing. Ján v o z á r 
primátor mesta 
 


