
Predkladacia správa 

Materiál „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch 

v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ predkladá 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na základe plánu 

legislatívnych úloh vlády SR na rok 2013. 

Cieľom predloženého návrhu zákona je zosúladiť znenie zákona s požiadavkami 

vlastníkov lesa, obhospodarovateľov lesa ako aj orgánov štátnej správy lesného hospodárstva, 

spresniť a upraviť niektoré pojmy a  postupy pri uplatňovaní zákona o lesoch a odstrániť 

nejasnosti pri jeho aplikácii. Rozsah navrhovaných zmien nemení základnú filozofiu 

pôvodného zákona o lesoch, ale iba spresňuje a upravuje jednotlivé ustanovenia. 

Súčasťou predkladaného návrhu zákona je aj návrh na zmenu zákona č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a zákona 

č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov z dôvodu 

zosúladenia niektorých ustanovení, resp. zjednotenia znenia citovaných zákonov 

s navrhovanou novelou zákona o lesoch. 

Vyhodnotenie vplyvov návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, podnikateľské 

prostredie, sociálne vplyvy, životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti je uverejnené 

v doložke vybraných vplyvov. 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

Materiál bol predmetom pripomienkového konania, ktorého vyhodnotenie je súčasťou 

materiálu. Rozpor sa v rámci pripomienkového konania nepodarilo odstrániť so 

splnomocnencom vlády pre občiansku spoločnosť v dvoch oblastiach a to úplné vypustenie 

ustanovenia o súhlase vlastníka lesného pozemku s organizovaním akcií na jeho pozemku, 

ktorý bol upravený len odkazom na iný zákon a tiež s definovaním účastníka konania v rámci 

rozhodovania, ktoré upravuje zákon o správnom konaní a nepodarilo sa odstrániť rozpor 

s verejnosťou ohľadne súhlasu na vstup majiteľa lesného pozemku. 

Návrh bol predmetom rokovania Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky, ktorej 

pripomienky sú v ňom zapracované.  

 


