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 SPRÁVA 
O TRANSFORMÁCII VLASTNÍCKYCH A UŽIVACÍCH  VZŤAHOV K LESNÝM 

POZEMKOM 
 
 

ÚVOD 
 

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej federatívnej republiky prijalo dňa  
24. júna 1991 zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému 
poľnohospodárskemu majetku (ďalej len „zákon č. 229/1991 Zb.“) v snahe zmierniť následky 
niektorých majetkových krívd, ku ktorým došlo voči vlastníkom poľnohospodárskeho 
a lesného majetku v období rokov 1948 až 1989. Účelom zákona bolo zmiernenie niektorých 
majetkových krívd a dosiahnutie zlepšenia starostlivosti o poľnohospodársku a lesnú pôdu 
obnovením pôvodných vlastníckych vzťahov a upraviť vlastnícke vzťahy k pôde v súlade  
so záujmami hospodárskeho rozvoja vidieka. Ďalším zákonom, ktorý rieši nápravu krívd 
spôsobených vlastníkom pôdy v rozhodujúcom období je zákon 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 503/2003 Z. z“). 

 
Majetok, ktorý bol ku dňu 31. 12. 1949  vo vlastníctve obcí a prešiel do vlastníctva 

štátu, rieši zákon č. 306/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí (ďalej len „zákon č. 306/1992 Zb.“). Dňom jeho účinnosti t. j. 25. 06. 1992 
obce nadobudli do vlastníctva  lesné pozemky a lesné porasty na nich. 

 
Ďalším zákonom, ktorým sa zmierňovali následky majetkových krívd, bol zákon  

č. 282/1993 Z. z. o zmienení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám 
a náboženským spoločnostiam (ďalej len „zákon č. 282/1993 Z. z.“) a zákon č. 161/2005 Z. z. 
o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam 
a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam (ďalej len „zákon č. 161/2005 Z. z.“). 

 
Uplatňovaním zákonov riešiacich nápravu krívd sa začal zložitý a dlhotrvajúci proces, 

ktorý nie je ani s odstupom sedemnástich rokov ukončený. Je spojený s mnohými 
komplikáciami spôsobenými nie len osobitosťami usporiadania vlastníctva v zložitých 
vlastníckych pomeroch na Slovensku a stavu evidencie právnych vzťahov k pôde, ale aj 
možnosťami budúceho obhospodarovania a ochrany pôdy. 

 
Predmetom správy o transformácii vlastníckych a užívacích vzťahov k lesným 

pozemkom sú lesné pozemky užívané štátnymi organizáciami lesného hospodárstva (ďalej len 
„ŠOLH“) v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR (ďalej len „ministerstvo“) 
a v pôsobnosti Ministerstva obrany SR (ďalej len „MO SR“) ku dňu účinnosti reštitučných 
zákonov na základe údajov získaných a poskytnutých týmito organizáciami. 

 
 

1. SPRÁVA A  OBHOSPODAROVANIE LESNÝCH POZEMKOV SO STAVOM       
K 31. 12. 2007 

 
 
 Riešenie vlastníckych a užívacích vzťahov k lesným pozemkom 
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Celková výmera lesných pozemkov, ktoré sú predmetom transformácie vlastníckych 
a užívacích vzťahov povinnými osobami v pôsobnosti ministerstva a MO SR predstavuje 
výmeru 1 159 179 ha.  Z toho výmera odovzdaných lesných pozemkov je 913 271 ha  
a výmera neodovzdaných lesných pozemkov je 245 908 ha.  

 
K sledovanému termínu ŠOLH obhospodarujú 1 100 980 ha. Z toho bolo 794 947 ha 

lesných pozemkov vo vlastníctve SR, 36 259 ha tvorili lesné pozemky v nájme od fyzických 
a právnických osôb a 245 908 ha tvorili lesné pozemky vo vlastníctve neštátneho sektora, 
ktoré pozostávali z lesných pozemkov vo vlastníctve fyzických osôb, ktorí si svoje práva 
uplatnili a sú v riešení, neznámych fyzických osôb, fyzických osôb, ktorých pobyt nie je 
známy a osôb, ktoré si svoje práva doteraz neuplatnili. Lesné pozemky vo vlastníctve SR vo 
výmere 10 481 ha boli prenajaté lesníckemu školstvu k zabezpečeniu výuky stredných 
lesníckych škôl a Technickej univerzity vo Zvolene. Prehľad o obhospodarovaní lesných 
pozemkov je uvedený v prílohách 2a až 2f. 

 
Povinné osoby v pôsobnosti ministerstva a MO SR zabezpečujú riešenie  žiadostí  

oprávnených osôb s celkovým počtom 54 pracovníkov. Z toho Lesy SR, š. p. Banská Bystrica 
zabezpečujú úlohy 43 pracovníkmi, Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Ulič 
zabezpečuje úlohy 1 pracovníkom, ŠL TANAP, Tatranská Lomnica 4 pracovníkmi 
a Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Pliešovce 5 pracovníkmi. 

 
 

 Uplatnené žiadosti o vrátenie vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom 
 

Náprava niektorých krívd podľa zákona č. 229/1991 Zb. spočíva vo vrátení vlastníckeho 
práva k lesným pozemkom, ktoré prešli na štát postupom podľa § 6 zákona  
č. 229/1991 Zb. a  § 3 zákona č. 503/2003 Z. z.. Podľa zákona č. 229/1991 Zb. oprávnené 
osoby si mali uplatniť svoje práva na príslušnom pozemkovom úrade a zároveň mali vyzvať 
povinnú osobu na vydanie nehnuteľnosti v termíne do 31. 12. 1992. Na základe tejto výzvy 
povinné osoby spísali dohodu o vydaní vlastníctva, ktorú musel schváliť pozemkový úrad.  
Po schválení dohody o vydaní vlastníctva pozemkovým úradom, povinné osoby riešia len 
užívacie vzťahy k týmto lesným pozemkom. K 31. 12. 2007 bolo v rámci Slovenskej 
republiky vrátené vlastníctvo 3 214 fyzickým osobám s výmerou 63 522 ha. K danému 
termínu bolo celkove doriešených 50 839 žiadostí o vrátenie vlastníckych a užívacích práv 
fyzických osôb s celkovou výmerou 154 537 ha. 

 
Podľa zákona č. 503/2003 Z. z. si oprávnená osoba mohla do 31. decembra 2004 

uplatniť svoje nároky na obvodnom pozemkovom úrade, v ktorého obvode vlastnila pozemok, 
a zároveň preukázala skutočnosti, že vlastníctvo pozemku prešlo na štát v súlade s týmto 
zákonom. O predložení takejto žiadosti sa ŠOLH, ktoré lesné pozemky vo vlastníctve štátu 
spravujú dozvedia až po doručení rozhodnutia, v ktorom sú ŠOLH uvedené ako povinné 
osoby. Tento postup komplikuje už usporiadané vlastníctvo štátu v tom smere, že vzniká 
podvojné vlastníctvo v evidencii katastra nehnuteľností, ak obvodný pozemkový úrad 
rozhodne v stave registra E KN, vzniká podielové spoluvlastníctvo štátu a oprávnených osôb, 
alebo dochádza k zrušeniu LV štátu. Týmto postupom dochádza aj k finančným stratám 
ŠOLH, ako správcov lesného majetku vo vlastníctve štátu. Nápravou by bolo zasielanie 
oznámení o začatí konaní obvodnými pozemkovými úradmi doterajším správcom lesných 
pozemkov. 
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Na doriešenie užívacích práv k spoločnej nedeliteľnej nehnuteľnosti (bývalé urbariáty 
komposesoráty a podobné právne útvary), vlastníci určia spoločného zástupcu alebo 
zástupcov a spôsob ich konania. K tomuto je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 
majiteľov podielov, ak zákon neustanovuje inak. Zákon č. 181/1995 Z. z. o pozemkových 
spoločenstvách podľa vzniku rozlišuje 2 druhy pozemkových spoločenstiev. Spoločenstvo  
bez právnej subjektivity, ktoré nie je spôsobilé na právne úkony, kde spoločníci sú povinní 
oznámiť vznik spoločenstva príslušnému obvodnému lesnému úradu  a spoločenstvo 
s právnou subjektivitou, ktoré vzniká až dňom registrácie spoločenstva v registri 
pozemkových spoločenstiev, ktorý vedie príslušný obvodný lesný úrad. K 31. 12. 2007 bolo 
v rámci Slovenskej republiky doriešených 3 312 žiadostí pozemkových spoločenstiev 
s výmerou 481 008 ha. 

 
Vlastnícke práva k lesným pozemkom, ktoré boli k 31. decembru 1949 vo vlastníctve 

obcí a prešli do vlastníctva štátu rieši zákon č. 306/1992 Zb.. Obce svoje vlastnícke práva 
nadobudli dňom účinnosti tohto zákona, t. j. 25. 06. 1992, pritom obce sú povinné spísať 
s doterajšími užívateľmi protokoly o odovzdaní majetku a do 12 mesiacov od prevzatia 
majetku sú povinné podať návrh na zápis do katastra nehnuteľností. K 31. 12. 2007 bolo 
v rámci Slovenskej republiky s obcami spísaných 408 protokolov s výmerou 204 151 ha. 

 
Pri riešení  vlastníctva obcí sa vyskytlo niekoľko prípadov, keď lesné pozemky, ktoré 

boli v pozemkovej knihe zapísane na štát - v správe ONV, boli delimitačnými protokolmi 
prevedené na obce z bývalých okresných úradov, hoci nespĺňali zákonné podmienky (napr.  
na obce Lentvora, Mýtna, Hajnáčka, atď.). Takýto prevod na obce je nezákonný a  náprava je 
možná len súdnou cestou, čo je náročné z hľadiska finančného a časového. V súčasnosti 
prebiehajú súdne konania. 

 
Majetok cirkví a náboženských spoločností je riešený podľa zákona č. 282/1993 Z. z. 

a zákona č. 161/2005 Z. z.. Právo na navrátenie vlastníctva k nehnuteľným veciam si mohli 
uplatniť oprávnené osoby, ktorými sú štátom registrované cirkvi a náboženské spoločnosti  
so sídlom na území Slovenskej republiky a majú právnu subjektivitu, ktorých vec prešla  
do vlastníctva štátu alebo obce v rozhodnom období od 08. mája 1945 a pri židovských 
náboženských obciach od 02. novembra 1938 do 01. januára 1990. Výzvy na vydanie 
vlastníctva mohli oprávnené osoby uplatniť písomne v lehote 12 mesiacov od účinnosti 
zákona č. 282/1993 Z. z. a v lehote do 30. apríla 2006 podľa zákona č. 161/2005 Z. z., inak 
právo zaniklo. K 31. 12. 2007 bolo v rámci Slovenskej republiky doriešených 691 žiadostí 
cirkví a náboženských spoločností s výmerou 68 254 ha. 

 
K 31. 12. 2007 v rámci Slovenskej republiky požiadalo o vrátenie vlastníckych 

a užívacích práv 101 389 subjektov s požadovanou výmerou 1 023 449 ha. Prehľad o počte 
prijatých žiadostí a ich riešeniach je uvedený v prílohách č. 1a až 1f. 

 
ŠOLH v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR, ako povinné osoby, evidujú 

takmer 98,72 % všetkých žiadostí. Z celkového počtu žiadostí prijatých v rámci Slovenskej 
republiky bolo kladne vybavených 55 277 žiadostí. Fyzicky odovzdané užívacie práva boli 
vybavené na výmere 913 271 ha. Prehľad o počte  prijatých a vybavených  žiadostí  udáva 
príloha č. 1f. Najväčší počet žiadostí povinné osoby vybavili  v  roku 2000  (10 530),  v  roku  
1995 (10 020) a v roku 1996 (8 322). Najmenší počet vybavených žiadostí bol v roku 1991, 
teda v roku keď bol prijatý zákon č. 229/1991 Zb.  Postup predkladania a riešenia všetkých 
žiadostí a ich  nárast sumárne za roky 1991 až 2002 a za jednotlivé roky 2003 až 2007  
za Slovenskú republiku je uvedený v prílohách č. 3I.a až 3I.f a 3II.a až 3II.f. 
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 Odovzdávanie lesných ciest 
 

Podľa zákona č. 12/2004 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 č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov bolo uplatnených celkovo 301 žiadostí o bezplatné odovzdanie investičných 
lesných ciest, ktoré prechádzajú pozemkami vo vlastníctve neštátneho sektora. Z tohto počtu 
bolo zrealizovaných 242 žiadostí s celkovou odovzdanou dĺžkou ciest 819,329 km. Prehľad 
o dovzdávaní lesných ciest podľa jednotlivých organizácií je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
 

Organizácia Počet prijatých 
žiadostí 

Počet vybavených 
žiadostí 

Dĺžka odovzdaných 
ciest v km 

Lesy SR, š. p. B. Bystrica 259 206 685,788
LPM, š. p. Ulič 8 8 56,700
ŠL TANAP 30 25 69,541
VLM SR, š. p.  Pliešovce 4 3 7,300
Spolu: 301 242 819,329

 
Osobitosťou riešenia odovzdávania lesných ciest je to, že ak cesta alebo jej časť 

prechádza cez pozemky viacerých vlastníkov, táto prechádza do podielového spoluvlastníctva 
podľa veľkosti podielu investičnej lesnej cesty na lesnom pozemku vlastníka. Vlastníci 
pozemkov, cez ktoré lesná cesta prechádza môžu z dôvodu spravovania, udržiavania a opráv 
investičnej lesnej cesty vytvoriť združenie podľa osobitného predpisu. Práve vytváranie 
združení je problémom pri odovzdávaní lesných ciest pre neochotu vlastníkov združiť sa. Bez 
vytvorenia združenia je právne riešenie užívania účelových lesných ciest problematické, čo 
môže výrazne ovplyvniť ich stav a spôsob ich využitia aj v prípade verejného záujmu. 
 
 
 Náhrady podľa zákona č. 229/1991 Zb. 
 

Zákon č. 229/1991 Zb. ustanovuje, že oprávnené osoby majú právo od povinnej osoby 
požadovať nielen vydanie lesných pozemkov, ale za podmienok určených v zákone majú 
právo na náhradu za obytné budovy, hospodárske budovy a stavby slúžiace lesnému 
hospodárstvu, ako aj za lesné porasty. Pritom sa postupuje diferencovane podľa toho, či ide 
o riešenie podľa druhej časti zákona, keď vlastníctvo prešlo na štát alebo podľa  štvrtej časti 
zákona, keď vlastníctvo bolo dodržané a bolo obmedzené ich užívanie. 

 
Podľa zákona č. 229/1991 Zb. si v rámci Slovenskej republiky uplatnilo žiadosť  

o náhradu 96 žiadateľov vo výške 46 555 tis. Sk. Z toho podľa druhej časti zákona  
č. 229/1991 Zb. boli uplatnené náhrady v  72 prípadoch v hodnote 39 652 tis. Sk, pričom  
bolo poskytnutých 31 náhrad v hodnote 19 775 tis. Sk. Za stavby bolo uplatnených  
23 žiadostí s celkovou hodnotou 8 365 000,- Sk, bolo poskytnutých 10 náhrad v hodnote 
4 954 000,- Sk. Za porovnateľné porasty bolo uplatnených 44 žiadostí v celkovej hodnote 
29 736 000,- Sk, poskytnutých bolo 18 náhrad v hodnote 14 245 000,- Sk. Za inventár 
a zásoby bolo uplatnených 5 žiadostí v celkovej hodnote 1 551 000,- Sk, boli poskytnuté  
3 náhrady v hodnote 576 000,- Sk. 

 
Podľa štvrtej časti zákona č. 229/1991 Zb. bolo uplatnených 24 náhrad v hodnote  

6 903 tis. Sk, pričom poskytnutých bolo 7 náhrad v hodnote 3 433 tis. Sk. Náhrady za stavby 
boli uplatnené v 3 prípadoch v celkovej hodnote 2 588 000,- Sk, poskytnutá bola 1 náhrada 
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v hodnote 2 496,- Sk. Náhrady za porovnateľné porasty boli uplatnené v 15 prípadoch. 
Doposiaľ nebola poskytnutá ani jedna náhrada. V deviatich prípadoch bola požiadavka 
neopodstatnená, ostatné sú v riešení, neboli predložené relevantné podklady.  Žiadostí 
o náhradu za inventár a zásoby bolo uplatnených 6 v celkovej hodnote 6 903 000,- Sk, 
poskytnutých bolo 6 náhrad v hodnote 937 000,- Sk. Prehľad o uplatnených a poskytnutých 
náhradách je uvedený v prílohách č. 4a až 4f. 
 
 
 Poskytovanie náhradných lesných pozemkov 
 

V osobitných prípadoch taxatívne vymenovaných v zákone č. 229/1991 Zb. a v zákone 
č. 503/2003 Z. z., keď pozemky nemožno vydať, oprávneným osobám sa prevedú 
bezodplatne do vlastníctva iné pozemky vo vlastníctve štátu v primeranej výmere a kvalite, 
ako boli pôvodné  pozemky oprávnených osôb. 

 
Podľa § 34 ods. 4 písm. a)  zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách v znení 

neskorších predpisov náhradné pozemky v nadväznosti na zákon č. 229/1991 Zb. poskytuje 
Slovenský pozemkový fond. Za účelom urýchlenia a sprehľadnenia poskytovania náhradných 
pozemkov bola medzi Slovenským pozemkovým fondom a Lesmi SR, š. p. Banská Bystrica 
uzatvorená dohoda o spoločnom postupe pri aplikácii zákona č. 229/1991 Zb.. 

 
Zákon č. 503/2003 Z. z. stanovil povinnosť pre ŠOLH poskytnúť náhradný pozemok 

oprávneným osobám, ak ide o lesné pozemky. 
 
K 31. 12. 2007 bolo v rámci Slovenskej republiky u povinných osôb podľa zákona  

č. 503/2003 Z. z. uplatnených 34 žiadostí o poskytnutie náhradných lesných pozemkov  
za lesné pozemky, ktoré nebolo možné vydať. K tomuto istému termínu bolo realizovaných 
19 žiadostí. Náhradné lesné pozemky predstavujú výmeru 105,9428 ha. 

 
 
2. SÚČASNÝ STAV VRÁTENIA VLASTNÍCKYCH A UŽÍVACÍCH  PRÁV K LESNÝM 

POZEMKOM POVINNÝMI OSOBAMI 
 

Je možné konštatovať, že v súčasnosti sa riešenie žiadostí zameriava na doriešenie 
užívacích vzťahov k lesným pozemkom po vydaní vlastníctva príslušným pozemkovým 
úradom a k pozemkom vo vlastníctve fyzických osôb s reálnym vlastníctvom, kde ostáva 
doriešiť výmeru 199 038 ha, vlastníctvo fyzických osôb – členov spoločenstevných  útvarov 
ostáva doriešiť na výmere 28 508 ha, nedoriešený majetok miest a obcí predstavuje výmeru 
2 481 ha, majetok cirkví nie je doriešený na výmere 5 792 ha, výmera neriešeného iného 
vlastníctva je 10 089 ha. Celkom je potrebné doriešiť užívacie vzťahy na výmere 245 908 ha. 
Prehľad o riešení užívacích vzťahov podľa druhu vlastníctva je uvedený v prílohe č. 5. 

 
 
 Lesy SR, š. p. Banská Bystrica 
 

Lesy SR, š. p. Banská Bystrica obhospodarujú  957 565 ha lesných pozemkov. Z tejto 
výmery je 672 457 ha vo vlastníctve štátu a 265 296 ha vo vlastníctve neštátnych subjektov. 
Obhospodarovaná výmera neštátneho sektora predstavuje výmeru lesných pozemkov, ktorú 
štátny podnik má v nájme, z výmery lesných pozemkov neštátnych subjektov, ktorí si svoje 
práva uplatnili a sú v riešení a z výmery lesných pozemkov neštátnych subjektov, ktorí si 
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svoje práva doposiaľ neuplatnili (údaje o obhospodarovaní lesných pozemkov sú uvedené 
v prílohe č. 2a). Od začiatku riešenia reštitučných nárokov prijal štátny podnik  97 593 
žiadostí o vrátenie vlastníckych a užívacích práv s požadovanou výmerou 929 308 ha.  
K 31. 12. 2007 štátny podnik kladne vybavil a fyzicky odovzdal 52 808 žiadostí s výmerou 
822 545 ha. Z toho je 48 659 žiadostí reálnych fyzických vlastníkov, ktorým boli vrátené 
lesné pozemky s výmerou 145 909 ha. Z toho bolo vybavených 2 764 žiadostí s výmerou 
56 309 ha  podľa § 6 a § 9 zákona č. 229/1991 Zb., teda na základe rozhodnutia  príslušného 
pozemkového úradu a 18 žiadostí s výmerou 1 382 ha o vydanie vlastníctva podľa  § 3 zákona 
č. 503/2003 Z. z.. Počet vybavených žiadostí spoločenstevných útvarov, tvorených 
pozemkovými spoločenstvami (bývalé urbariáty, komposesoráty) je 3 126 s výmerou  
424 014 ha. Počet vybavených žiadostí  miest a obcí je 377 s výmerou 180 433 ha. 
Vybavených  žiadostí cirkví a náboženských spoločností je 620 s výmerou 66 897 ha. 
Vybavené žiadosti iných subjektov predstavujú počet 26 subjektov s výmerou 5 292 ha. 
V tomto prípade ide o subjekty, ktoré boli riešené ako  družstvá. Lesy SR, š. p. Banská 
Bystrica k 31. 12. 2007 užívajú lesné pozemky vo vlastníctve 1 158 neštátnych   subjektov 
s výmerou 32 421 ha, na základe zmlúv o nájme. Z uplatneného počtu žiadostí a požadovanej 
výmery k sledovanému obdobiu ostáva doriešiť  44 785 žiadostí  s predpokladanou výmerou 
106 763 ha. Prehľad o prijatých a vybavených žiadostiach je uvedený v prílohe č. 1a. 
 
 
 Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Ulič 
 

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Ulič obhospodaruje lesné pozemky 
o celkovej výmere 24 759 ha. Z tejto výmery je 18 457 ha vo vlastníctve štátu a 6 302 ha  
vo vlastníctve neštátneho sektora. Výmera lesných pozemkov neštátneho sektora je tvorená 
výmerou lesných vlastníkov, ktorí si svoje práva uplatnili a sú v riešení a výmerou lesných 
pozemkov neštátnych subjektov, ktorí si doposiaľ svoje práva neuplatnili (údaje 
o obhospodarovaní lesných pozemkov sú uvedené v prílohe č. 2b). Od začiatku riešenia 
reštitučných nárokov bolo prijatých 169 žiadostí o vydanie užívacích vzťahov s výmerou  
16 279 ha. Kladne vybavených, fyzicky odovzdaných bolo 54 žiadostí s výmerou 15 781 ha. 
Z tohto množstva je  doriešených 16 žiadostí s výmerou 3 376 ha podľa § 6 a § 9 zákona  
č. 229/1991 Zb.. Od účinnosti zákona č. 503/2003 Z. z., t.j. od 01. 01. 2004 neboli žiadosti 
o vydanie vlastníctva k lesnému majetku príslušným obvodným pozemkovým úradom 
riešené. Počet vybavených žiadostí spoločenstevných útvarov, tvorených pozemkovými 
spoločenstvami (bývalé urbariáty, komposesoráty) je 26 s výmerou 11 791 ha. Protokoly 
miest a obcí neboli štátnemu podniku predložené. Počet vybavených žiadostí cirkví 
a náboženských spolkov je 12 s výmerou 614 ha. Ostáva vybaviť 115 žiadostí 
s predpokladanou výmerou 498 ha. Prehľad o prijatých a vybavených žiadostiach je uvedený 
v prílohe č. 1b. 
 
 
 Štátne lesy TANAP Tatranská Lomnica 
 

ŠL TANAP k sledovanému obdobiu obhospodarujú 47 917 ha lesných pozemkov, 
z toho je 40 096 ha vo vlastníctve štátu a 7 833 ha lesných pozemkov vo vlastníctve 
neštátneho sektora. Výmera neštátneho sektora je tvorená  lesnými pozemkami, ktoré ŠL 
TANAP, Tatranská Lomnica obhospodarujú na základe nájomných zmlúv, lesnými 
pozemkami neštátnych vlastníkov, ktorí si svoje práva uplatnili a sú v riešení a pozemkami  
vo vlastníctve neštátnych subjektov, ktorí si doposiaľ svoje práva neuplatnili (údaje o užívaní 
lesných pozemkov sú uvedené v prílohe č. 2c). Od začiatku riešenia reštitučných nárokov 
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bolo prijatých 2 323 žiadostí o vydanie vlastníckych a riešenie  užívacích vzťahov 
s požadovanou výmerou 51 942 ha. Kladne doriešených, fyzicky odovzdaných bolo 1 698 
žiadostí s výmerou 49 988 ha. Z toho je 1 538 žiadostí individuálnych vlastníkov, ktorým boli 
vrátené lesné pozemky o výmere 2 925 ha. Podľa § 9 zákona č. 229/1991 Zb. o pôde bolo ŠL 
TANAP vyhotovených 106 dohôd o vydaní vlastníctva  s  výmerou  544  ha. Jedna dohoda 
nebola schválená pozemkovým úradom. Podľa § 9 ods. 4 zákona č. 229/1991 Zb. príslušný 
pozemkový úrad vydal 6 rozhodnutí o priznaní vlastníctva o celkovej výmera 23 ha pre jeden 
vlastnícky subjekt. Po podaní opravného prostriedku bolo jedno rozhodnutie na výmeru 5 ha 
Krajským súdom v Žiline zrušené. Podľa zákona č. 503/2003  Z.  z.  boli doriešené 3 žiadosti 
s výmerou 2 ha. Počet vybavených žiadostí spoločenstevných útvarov, tvorených 
pozemkovými spoločenstvami (bývalé urbáre, komposesoráty) je 105 s výmerou 35 258 ha. 
Žiadosti miest a obcí  boli vybavené v počte 10 s výmerou 11 397 ha. Vybavených žiadostí 
cirkví a náboženských spoločností bolo 45 s výmerou 408 ha. K sledovanému obdobiu ostáva 
doriešiť 625 uplatnených žiadostí s predpokladanou výmerou 1 954 ha. Prehľad o prijatých  
a vybavených žiadostiach je uvedený v prílohe č. 1c. 
 
 
 Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Pliešovce 
 

Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Pliešovce sú v pôsobnosti MO SR. Tento podnik 
k sledovanému obdobiu obhospodaroval 70 739 ha lesných pozemkov. Z uvedenej výmery 
bolo 68 003 ha vo vlastníctve štátu a 2 736 ha vo vlastníctve neštátnych subjektov. Výmera 
neštátneho sektora je tvorená výmerou lesných pozemkov, ktoré podnik obhospodaruje  
na základe nájomných zmlúv, výmerou lesných pozemkov neštátnych subjektov, ktorí si svoje 
práva uplatnili a sú v riešení a výmerou lesných pozemkov neštátnych subjektov, ktorí si 
svoje  práva  doposiaľ  neuplatnili  (údaje o užívaní lesných pozemkov  sú  uvedené  v prílohe 
č. 2e). K sledovanému obdobiu bolo prijatých 1 304 žiadostí o vydanie vlastníckych 
a užívacích vzťahov s požadovanou  výmerou 25 920 ha. Kladne vybavených, fyzicky 
odovzdaných bolo 717 žiadostí s výmerou 24 957 ha. Z toho je 626  žiadostí individuálnych 
vlastníkov, ktorým bola vrátená výmera 2 327 ha.  Podľa § 6 a 9 zákona č. 229/1991 Zb. bolo  
vybavených 291 žiadostí s výmerou 1 888 ha, podľa zákona č. 503/2003 Z. z., bolo 
vybavených 16 žiadosti s výmerou 21 ha. Počet vybavených žiadostí spoločenstevných 
útvarov, tvorených pozemkovými spoločenstvami (bývalé urbáre, komposesoráty) je 55 
s výmerou 9 945 ha. Žiadosti miest a obcí boli vybavené v počte 21 s výmerou 12 321 ha. 
Žiadostí cirkví a náboženských spoločností bolo vybavených 14 s výmerou 335 ha, iným 
vlastníkom bola vybavená 1 žiadosť s výmerou 29 ha. K sledovanému obdobiu ostáva 
doriešiť 587 žiadostí s požadovanou výmerou 963 ha. Prehľad o prijatých a vybavených 
žiadostiach je uvedený v prílohe č. 1e. 
 
 
3. ZABEZPEČENIE  OBHOSPODAROVANIA  A  OCHRANY  NEŠTÁTNYCH 

NEODOVZDANÝCH  LESOV POVINNÝMI OSOBAMI 
 

ŠOLH v pôsobnosti ministerstva a MO SR k 31. 12. 2007 obhospodarovali celkovo 
1 100 980 ha lesných pozemkov. Z tejto výmery je 829 294 ha vo vlastníctve štátu a 282 167 
ha lesných pozemkov vo vlastníctve neštátneho sektora. Výmera neštátneho sektora je tvorená 
výmerou lesných pozemkov, ktorú právnické osoby založené ministerstvom a MO SR užívajú 
na základe nájomných zmlúv o výmere 36 259 ha, výmerou lesných pozemkov neštátnych 
subjektov, ktorí si svoje práva uplatnili a sú v riešení, ide o 117 175 ha a výmerou lesných 
pozemkov neštátnych subjektov, ktorí si svoje práva doposiaľ neuplatnili. Tieto lesné 
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pozemky predstavujú výmeru 128 733 ha (údaje o obhospodarovaní lesných pozemkov 
povinnými osobami za Slovenskú republiku udáva  príloha č. 2f). 
 
 
 Plánované a realizované úlohy povinnými osobami 
 

Povinné osoby zabezpečovali obhospodarovanie neštátnych lesov v súlade s § 22 ods. 2  
a ods. 6 zákona č. 229/1991 Zb.. Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych 
pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov  
s účinnosťou od 01. 01. 2004 zrušil ustanovenie § 22 ods. 6 zákona, ktorým sa zabezpečovala 
povinnými osobami starostlivosť a obhospodarovanie lesných pozemkov a porastov 
starostlivosťou riadneho hospodára a podľa § 23 sa ustanoveniami tohto zákona spravuje aj 
nájomný vzťah, ktorý vznikol na základe § 22 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb.. 

 
Ekonomická efektívnosť obhospodarovania tohto majetku povinnými  osobami je 

rozdielna vzhľadom na diferenciálnu rentu. Celkovo možno konštatovať, že hospodárenie 
v neštátnych neodovzdaných lesoch nie  je vždy ekonomicky výhodné. Nie je možné v plnom 
rozsahu realizovať ťažbu dreva s následným peňažným zhodnotením vyrobených sortimentov 
v dôsledku zákazov zo strany domnelých vlastníkov a v mnohých prípadoch aj obecných 
úradov. Na druhej strane ŠOLH zabezpečujú v týchto lesoch odborné obhospodarovanie 
a vykonávajú činnosti spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesa, ktoré sú vyslovene 
nákladovou položkou. 

 
Štátne organizácie lesného hospodárstva kryjú náklady na pestovnú a ťažobnú činnosť 

z časti z vlastných prostriedkov. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že tieto náklady  
za rok 2007 predstavujú čiastku cca vo výške 1 270 mil. Sk, pričom výnosy predstavujú  
1 064 mil. Sk, teda obhospodarovanie neštátnych neodovzdaných lesov predstavuje stratu  
206 mil. Sk (suma vykalkulovaná na základe údajov v rozboroch o hospodárskej činnosti 
ŠOLH). Týmito nákladmi sa zveľaďuje súkromný majetok, takže urýchlené odovzdanie  
lesných pozemkov vlastníkom je aj v záujme povinných osôb. 
 
 
4. ZÁVER 
 

Zo správy  vyplýva, že k sledovanému termínu ostáva doriešiť 46 112 žiadostí, čo je  
45,48 % z celkového počtu prijatých žiadostí za sledované obdobie, s požadovanou výmerou 
110 178 ha, čo predstavuje 10,76  %  s požadovanej výmery. Za sledované obdobie boli 
doriešené hlavne žiadosti: 

 
• kde neboli problémy s identifikáciou pozemkov, vo väčšine prípadov išlo o identický 

stav, ktorý nevyžadoval geometrické zameranie; 
• s vyššou výmerou, tvoriace ucelený vlastnícky komplex; 
• kde predmetom riešenia boli lesné pozemky s ekonomicky zaujímavými lesnými 

porastmi. 
 
Vysoké percento počtu nedoriešených žiadostí je spôsobené rôznymi faktormi, z ktorých 

za najdôležitejšie považujeme nezáujem oprávnených osôb vydokladovať svoje žiadosti 
napriek tomu, že zo strany povinných osôb boli vyzývané na doplnenie žiadostí o relevantné 
doklady, ktoré by preukázali oprávnenosť žiadosti, ako je napr. doklad o vlastníctve, 
rozhodnutie o dedičskom konaní a podobne. 
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Dôležitým faktorom nevybavených žiadostí je aj neochota oprávnených osôb prevziať 

užívacie práva napriek tomu, že svoju žiadosť majú vydokladovanú a spĺňajú aj ďalšie 
podmienky na odovzdanie (pozemky sú identické a nie je potrebné ich zamerať). Ide hlavne 
o majetok, ktorý na základe vekového, drevinového zloženia a polohovej renty je ekonomicky 
nezaujímavý. 

 
Najviac problémov vzniká v tých prípadoch, keď odovzdávaný majetok je neidentický,  

t. j. právny stav nekorešponduje so stavom C KN, resp. hranice pôvodných pozemkov nie sú 
v teréne jednoznačne identifikovateľné. Takýto neidentický majetok je možné odovzdať 
vlastníkovi až po zosúladení právneho stavu so stavom evidenčným, t.j. po doložení 
geometrického plánu. Podľa § 21a zákona č. 229/1991 Zb. náklady súvisiace so zameraním 
vlastníckych hraníc a ich vytýčením v teréne znáša štát prostredníctvom SPF  
a obvodných pozemkových úradov. V súčasnosti je zameranie neidentického majetku zdĺhavé 
a problematické, čo je spôsobené nedostatkom finančných zdrojov pre pozemkové úrady, 
ktoré náklady podľa § 21a zákona č. 229/1991 Zb. zabezpečujú. 

 
Neriešiteľným problémom sú vlastníci, ktorí požadujú odovzdanie majetku, pričom majú 

podiel menší ako 50 % z výmery pozemku a tento je neidentický. Títo vlastníci sa nechcú 
združiť s ostatnými spoluvlastníkmi, ani uzatvoriť nájomnú zmluvu resp. osobitnú dohodu 
podľa osobitného predpisu. Postup riešenia podielového spoluvlastníctva musí byť v súlade  
s § 139 Občianskeho zákonníka. 

 
Počet a výmera nevybavených žiadostí k 31. 12. 2007 podľa povinných osôb uvádza 

nasledovná tabuľka: 
 

Organizácia počet % výmera % 
Lesy SR, š. p. B. Bystrica 44 785 45.89 106 763 11,49 
LPM Ulič, š. p. Ulič      115 68,05        498  3,06 
ŠL TANAP, T. Lomnica      625 26,90    1 954  3,76 
VLM SR, š. p. Pliešovce      587 45,02       963  3,72 
Spolu:   46 112 45,48  110 178     10,76 

 
Riešenie žiadostí oprávnených osôb je mimoriadne zložité a náročné. Zložitosť 

a náročnosť je daná predovšetkým počtom žiadostí, ktoré ostáva ešte vybaviť. Dá sa 
konštatovať, že tempo riešenia  žiadostí vlastníkov sa spomalilo, čo je dôsledkom viacerých 
skutočnosti, ktoré spomaľujú riešenia žiadostí, alebo dokonca znemožňujú ich riešenie. Ide 
o nasledovné skutočností: 
 

• ostáva riešiť drobné individuálne vlastníctvo lesných nehnuteľností, ktoré nie je 
možné v teréne identifikovať; 

• ide o nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve, pri ktorých sa spoluvlastníci 
odmietajú združovať; 

• vlastníci odmietajú svoj majetok napriek uplatnenej žiadosti, výzvam oprávnených 
osôb a doloženými relevantnými právnymi listinami prevziať; 

• pôvodný vlastník zomrel, dedičské konanie doposiaľ neprebehlo; 
• fyzické odovzdanie  užívacích práv a zabezpečenie zmien v katastri nehnuteľností si 

vyžaduje identifikáciu a geometrické zameranie odovzdávaného majetku, pričom 
vlastníci odmietajú hradiť tieto náklady, financie  určené na  hradenie nevyhnutných 
nákladov spojené s identifikáciou parciel a vymeraním pozemkov  podľa § 21a  
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zákona č. 229/1991 Zb.. Finančné prostriedky, ktoré poskytuje štát prostredníctvom 
pozemkových úradov sú vyčlenené na riešenie reštitučných nárokov. V roku 2007 boli 
v rámci riešenia reštitúcií  na identifikáciu a zameranie vynaložené náklady vo výške 
3 514 188,- Sk. Na rok 2008 sa v rámci riešenia reštitúcií sa predpokladajú náklady  
vo výške 5 672 400,- Sk.  Finančne nie je riešené usporiadanie užívacích práv, pretože 
nie sú poskytnuté finančné prostriedky pre povinné osoby, resp. pre iný subjekt, ktorý 
by zabezpečoval náklady na riešenie užívacích práv zo štátneho rozpočtu. Vo väčšine 
prípadov ide o identifikáciu a zameranie pôvodných vlastníckych parciel, ktoré boli 
zlúčené do väčších parciel bez vedomia vlastníkov a tým vlastnícke hranice zanikli; 

• neidentický stav v jednotlivých katastrálnych územiach; 
• nepresné vyhodnocovanie vlastníkov v rámci spracovávania registrov obnovenej 

evidencie pozemkov (ďalej len „ROEP“), keď spracovateľ ROEP neoprávnene zapíše 
vlastníctvo na fyzickú osobu, náprava sa v mnohých prípadoch musí riešiť súdnou 
cestou; 

 
Závažný vplyv na vybavovanie žiadostí má sporný majetok, ktorý je v súdnom konaní. 

K 31. 12. 2007 v rámci Slovenskej republiky bolo 56 súdnych sporov  s výmerou pozemkov  
34 974 ha. Počet súdnych sporov podľa štátnych organizácii lesného hospodárstva a ich 
výmeru uvádza nasledovná tabuľka: 
 

Organizácia Počet súdnych 
sporov 

Výmera sporných 
pozemkov v ha 

Lesy SR, š. p. B. Bystrica 48 19 812
LPM Ulič, š. p. Ulič   0 0
ŠL TANAP, T. Lomnica  0 0
VLM SR, š. p. Pliešovce  2 4 054
Spolu: 50 23 866

 
Vybavovanie žiadostí vlastníkov sprevádzajú problémy vyplývajúce aj 

z legislatívnych a technických bariér. 
 
Legislatívna bariéra vyplýva z neujasnenej interpretácie ustanovení zákona o pôde  

vo vzťahu k lesným pozemkom, nie je k dispozícii autorizovaný výklad zákona, čo vedie 
k rôznemu výkladu zákona a tým aj k súdnym sporom. Zákon bol pripravený  
pre poľnohospodárstvo, nezohľadňoval špecifické požiadavky na vrátenie lesných pozemkov. 

 
Technická bariéra vyplýva zo situácie na súdoch, notárstvach a  katastrálnych úradoch. 

Predchodcovia katastrálnych úradov nestačili vybavovať vlastníkov potrebnými dokladmi, 
pričom v mnohých katastrálnych územiach  boli zničené pozemkové knihy vplyvom 
vojnových udalostí. V mnohých katastrálnych územiach sú podklady použiteľné obmedzene 
(krokárske mapy a pod.), nie je vyhovujúci stav v evidencii lesných pozemkov, hranice 
v teréne sú neidentické, dedičské konania k lesným pozemkom v minulosti neprebiehali, 
alebo sú neukončené. Pozemkové úpravy na lesných pozemkoch sa uskutočňujú v minimálnej 
miere, v niektorých prípadoch boli lesné pozemky vyňaté z obvodu pozemkových úprav. Ide 
o nasledovné katastrálne územia: 

 
okres Liptovský Mikuláš: 

• Liptovské Matiašovce;  
• Kvačany;  
• Prosiek;  
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• Dlhá Lúka;  
• Pavčina Lehota;  
• Ižipovce; 

okres Krupina: 
• Sudince; 

  okres Zvolen: 
• Dudince: 
• Horné Šipice;  

okres  Považská Bystrica:  
• Zubák; 
• Tuchyňa; 

okres Púchov:  
• Zbora; 

okres Michalovce: 
• Čelovce; 
• Moravany; 

okres Prešov:  
• Veľký Šariš. 

 
 
5. NÁVRH OPATRENÍ 
 
 Spracovať prehľad známych vlastníkov lesných pozemkov, ktorí o užívacie práva 

nepožiadali. Prehľad zverejniť na vývesných tabuliach lesných správ (ochranných 
obvodov), odštepných lesných závodov a internetových stránkach organizácií. 

 
Termín:        30. 09. 2008 
Zodpovední: riaditelia ŠOLH 

 
 Zosúladiť nájomný vzťah, ktorý vznikol na základe § 22 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. 

s ustanovením § 23 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, 
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov. 

 
Termín:        31. 12. 2008 
Zodpovední: riaditelia ŠOLH 
 

 Vykonať kontrolu na úseku transformácie vlastníckych vzťahov k lesným pozemkom 
v Lesopoľnohospodárskom majetku Ulič, š. p., Štátnych lesov Tatranského národného 
parku a v šiestich odštepných závodoch Lesov SR, š. p. Banská Bystrica. 

 
Termín: 31. 12. 2008 
Zodpovedný: generálny riaditeľ sekcie lesníckej 

 
 


