
O B E C    L I T M A N O V Á 
 

VŠEOBECNE ZÁVAZNE NARIADENIE  
OBCE č. 2/2007  

 
pri uplatňovaní zákona č. 326/2005 Zb. o lesoch, o obecných lesoch, ich užívaní, zveľaďovaní 
a hospodárení, k.ú. Litmanová, ktorý je majetkom obce Litmanová. 
 
 

Úvodné ustanovenia 
 

 
     Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej v zmysle zákonov č. 369/90 Zb. a 326/05 Zb., v znení 
neskorších predpisov, prijíma toto  všeobecne záväzné nariadenie pre lesný pôdny fond /ďalej 
LPF/, ktorý je majetkom obce Litmanová. 
 

Čl. 1 
Predmet záujmu 

 
     Týmto všeobecne záväzným nariadením sa upravujú podmienky pre prevádzkovanie, 
hospodárenie a ochranu LPF, ktorý je majetkom Obce Litmanová, pri dodržaní hore 
uvedených právnych predpisov. Do podmienok sa zahŕňa: 
 
A/ Prevádzkovanie a hospodárenie v Obecných lesoch Litmanová 
B/ Vstup občanov na lesné pozemky v majetku obce za účelom samovýroby produktov z lesa 
a zberu lesných plodov. 
C/ Ochrana majetku proti krádeži, poškodzovaniu, požiarom, znečisťovaniu a pastve. 
 

Čl. 2 
Prevádzkovanie a hospodárenie v obecných lesoch Litmanová 

 
     Obec Litmanová prevádzkuje hospodársku činnosť na svojom majetku /LPF/ 
vo vlastnej réžií a celá činnosť je riadená zriaďovacím štatútom pre lesný majetok Obce 
Litmanová, schválený dňa 27.03.2007 Obecným zastupiteľstvom a jeho následnými 
úpravami. 
 

Čl. 3 
 
     Vstup občanov na lesné  pozemky Obce Litmanová za účelom samovýroby produktov 
z lesa, zberu lesných plodov a náhrada za samovýrobu. 
 

1. Každý občan, ktorý vstupuje do Obecných lesov Litmanová za účelom zberu lesných 
plodov /čučoriedky, maliny, čarnice, huby a pod./ je povinný dodržiavať ticho, 
poriadok a zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre ochranu prírody a tvorbu kultúrnej 
krajiny. 

2. Samovýroba produktov z lesa je dovolená pre občanov Obce Litmanová. Množstvo 
a únosnosť samovýroby produktov z lesa je regulovaná Obcou Litmanová po 
konzultácií s odbornou správou lesa. Samovýrobu  povoľuje starosta obce alebo 
vedúci oddelenia Obecných lesov.  



Za produkt z lesa sa považujú vrchovcové zbytky po ťažbe do 7 cm, konarina, 
ležanina do 20 cm, /ktorá  nemá pre obec ako produkt, priamy ekonomický efekt/, 
ozdobná čačina, prútie /vŕba, breza/, vianočné stromčeky a samorasty. Samovýroba 
slúži len pre vlastnú potrebu občanov, pričom musia byť dodržané záujmy tvorby 
a ochrany prírodného prostredia a ochrany LPF. 

3. Samovýroba hrubia bude dovolená len pre občanov obce Litmanová a výšku ceny 
a množstva každoročne určí na návrh vedúceho oddelenia Obecných lesov starosta 
obce v náväznosti na rozpočet obecných lesov.  

4. A/ Pre občanov obce Litmanová, ktorí stávajú stavbu na základe stavebného povolenia 
alebo ohlásenia drobnej stavby na území obce Litmanová, poskytne obec možnosť 
odkúpiť hotovú guľatinu v cene vlákniny. Množstvo je určené max. 5 m3 na jedno 
stavebné povolenie. Celkové množstvo nesmie presiahnuť 1/20 ročného etatu ťažby v 
obecných lesoch Litmanová. Ostatnú guľatinu si stavebník bude môcť zakúpiť 
v bežných tržných cenách, platných v danom období. 

5. B/ Palivo sa bude vyrábať len z manipulačného odpadu a jeho množstvo by nemalo 
tvoriť viac než 3 – 5 % ročného ťažobného objemu. Palivo sa bude odpredávať len 
občanom obce Litmanová / prednostne dôchodcom/. Cena paliva bude každoročne 
stanovená v cenníku, ktorý schváli starosta obce. Cena paliva by mala pokryť len 
priame výrobné vstupy bez réžie. 

 
Čl. 4 

 
1. Pre zveľaďovanie lesa a hospodárenie s majetkom obce a ťažbu v obecných lesoch 

Litmanová sa: 
A/ zakazuje občanom ťažiť a vyvážať drevo bez povolenia 
B/ ťažbu úžitkového dreva možno prevádzať a vykonať jedine po vydaní písomného 
súhlasu lesným odborným hospodárom. Súhlas na vykonanie ťažby vydá lesný hospodár 
na osobitnom evidovanom tlačive – súhlas na ťažbu dreva. Každý vyťažený surový kmeň 
musí byť označený ciachou užívateľa. 
C/ Pôvod dreva pri preprave sa preukazuje osobitným dokladom. 
 
2. Svojpomocné nachystanie palivového dreva upravuje štatút obecných lesov. Každý, 

kto chce prichystať drevo, musí mať prípravný lístok, to sa vzťahuje aj na súkromné 
lesy. 

3. Prípravný lístok vydá lesný hospodár, resp. OÚ Litmanová. Prípravný lístok 
neoprávňuje vývoz dreva. Vývozný lístok vydá lesník, prípadne OÚ Litmanová po 
zaplatení ceny dreva do pokladne obce. 

 
V lesoch sa zakazuje: 

A/ zakladať oheň a táboriť mimo vyznačených miest 
B/ zakladať skládky, znečisťovať les odpadkami a odpadmi 
C/ vykonávať terénne úpravy 
D/ svojvoľne ťažiť stromy, kry a vykonávať zber semena 

 
 
 
 
 



Čl. 5 
Ochrana LPF Obce Litmanová 

 
     Pre zabezpečenie ochrany majetku Obce Litmanová /LPF/ sa zakazuje: 
A/ vstupovať na lesné cesty a pozemky motorovými vozidlami. Výnimku pre vstup 
 tvoria: - štátny záujem 

- zabezpečenie hospodárskej činnosti 
- potreba vstupu pri samovýrobe 
- poľovníctvo a ochrana prírody a krajiny 
- iný užívateľ lesa v danom priestore 

 
B/ Zakazuje sa zakladať oheň mimo miest na tento účel vyhradených /ohnisko/ . 
Výnimku tvorí prevádzka Obecných lesov na základe povolenia OR HaZZ pre spaľovanie 
zbytkov /podľa zák. č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a zák. č. 526/2005 Z.z.  
C/ Zakazuje sa poškodzovať pôdny kryt, ťažiť kameň, poškodzovať biofaunu a bioflóru 
/rastlinné a živočíšne spoločenstvo/, poškodzovať prístupové cesty a zvážnice, priepusty 
a mosty na LPF. 
D/ Každý občan má byť nápomocný pri ochrane obecného majetku. Pre ochranu LPF Obce 
Litmanová sa určuje 1 člen Lesnej stráže, ktorého na návrh obce schváli Obvodný lesný úrad. 
Podozrivú činnosť v rozpore so zákonom a týmto záväzným nariadením občania hlásia 
starostovi obce, Lesnej stráži a odbornej správe lesov. 
     Všetka činnosť, ktorá je v rozpore so zákonnými predpismi a týmto všeobecne záväzným 
nariadením Obce Litmanová bude riešená na úrovni obce a pokiaľ prekročí závažnosť 
činnosti nad rámec tohto riešenia, bude postúpená orgánom činným v priestupkovom 
a trestnom konaní, pričom obec si bude vyžadovať náhradu škody od toho, kto ju spôsobil, 
podľa získaných skutočnosti. 
 

Čl. 6 
 

1. Porušením tohto VZN obce Litmanová sa bude postupovať podľa zákona č. 372/1990 
Zb. § 33 v znení neskorších predpisov až do výšky 3.000,- Sk. 

2. VZN môže zmeniť iba OZ Litmanová 
 

Čl. 7 
 

1. VZN obce Litmanová nadobúda účinnosť dňom schválenia v obecnom zastupiteľstve. 
2. Ruší s a VZN č. 2/99 zo dňa 11.6.1999. 

 
 
 
Prejednané a schválené dňa: ...................... 
 
 
 
 
         Vasiľ Vislocký 
          starosta obce 
 
 
Vyvesené na úradnej tabuli dňa:.................... 



 
 
 
 
 

O B E C    L I T M A N O V Á,  065 31    J A R A B I N A 
IČO: 00330019     DIČ: 2020698658 

 
 
 

PONUKOVÝ CENNÍK DREVA 
pre I. štvrťrok 2007 

/ na odvoznom miestne mieste bez nakládky / 
 

 
 
 
 
IPV výrezy SM/JD 
Hrúbkový stupeň                          III.A                              III.B 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2.                                             1.950,- Sk                        1.700,- Sk 
3.                                             2.200,- Sk                        1.800,- Sk  
4.                                             2.200,- Sk                        1.800,- Sk 
5.                                             2.150,- Sk                        1.700,- Sk 
6.                                                 - / -                              1.650,- Sk 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
Agregát III. A,B /priem. +14 – 22/                                    1.400,- Sk 
Výber III.C /20+/                                                             1.400,- Sk 
Vláknina /SCP 10-22/                                                      1.100,- Sk 
  
 
 
V Litmanovej, dňa 01.03.2007 
 
 
                                                                        Vasiľ Vislocký 
                                                                         starosta obce   
 
 
 



 
 
 
 
OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO       L I T M A N O V Á 
 
 
 

Š T A T Ú T 
 

lesného hospodárstva obce    L i t m a n o v á 
Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Lesné hospodárstvo obce Litmanová je súčasťou majetku obce, ktoré zabezpečuje 
správu o obhospodarovanie lesného pôdneho fondu, ktorý je vo vlastníctve obce. 

 
2. Lesné hospodárstvo riadi lesný odborný hospodár 

 
3. Sídlom lesného hospodárstva je Obecný úrad Litmanová. 

 
Čl. 2 

Poslanie lesného hospodára 
 

1. Lesné hospodárstvo zabezpečuje úlohy, ktoré vlastníkovi a užívateľovi lesa predpisuje 
zákon č. 326/2005 Zb. o lesoch a vyhláška č. 232/2006 o vyznačovaní ťažby dreva, 
označovaní a o dokladoch o pôvode dreva a vyhl. č. 453/2006 Z.z. o hospodárskej 
úprave lesov. 

 
Čl. 3 

Hospodárenie lesného hospodárstva 
 

1. Hospodárska činnosť v obecných lesoch bude vykonávaná v zmysle predpisov LHP, 
ktorý je vypracovaný na dobu 10 rokov a vyhlášky o hospodárskej úprave lesov č. 
453/2006 Z. z.. 

 
2. Lesné hospodárstvo je súčasťou rozpočtu obce v jeho príjmovej, ako aj výdajovej časti. 

 
3. Účtovnú evidenciu zabezpečuje úrad v samostatnom oddiele účtovného rozvrhu 

rozpočtu obce lesné hospodárstvo. 
 

4. Lesné hospodárstvo nemá vlastný majetok. Nadobúdaný HIM a DHIM je vo 
vlastníctve obce a v užívaní LH. 

 
5. Vytvorený zisk LH je prerozdeľovaný v rozpočte obce do jednotlivých oddielov 

a paragrafov podľa požadovanej potreby. 
 

6. Vytvorenú stratu LH vykrýva rozpočet obce prostredníctvom ďalších príjmov obce. 
 



 
Čl. 4 

Pracovníci 
 

1. Pracovníci lesného hospodárstva sú pracovníkmi obce. Jedna sa o tieto pracovné 
zaradenia: - robotník v pestevných prácach 

- pilčík, kočíš 
           Obec tieto činnosti môže podľa potreby zabezpečiť dodávateľským spôsobom na  
           základe zmluvy o dielo. 
  

2. Pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnancami rieši pracovný poriadok obce 
Litmanová. 

 
Čl. 5 

Výrobný sortiment drevnej hmoty 
 

1. Lesné hospodárstvo zabezpečí spracovanie drevnej hmoty a drevného odpadu vo 
všetkých sortimentoch. 

 
2. Základným sortimentom je guľatina, vláknina a palivové drevo.  

 
3. Vyrobené palivové drevo bude odpredávané občanom obce  Litmanová 

a organizáciám pôsobiacim na území obce. 
 

4. Lesné hospodárstvo umožní občanom obce a ďalším záujemcom o prípravu 
palivového dreva v samovýrobe. 

 
Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmeny a doplnky štatútu obecného hospodárstva schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 
 

2. Štatút lesného hospodárstva schvaľuje účinnosť dňom schválenia v obecnom 
zastupiteľstve. 

 
3. Ruší sa štatút lesného hospodárstva obce Litmanová zo dňa 11.06.1999. 

 
 
 
 
 
 
        Vasiľ Vislocký 
                                                                          starosta obce 
 
 
Príloha: Návrh cenníka drevnej hmoty podľa sortimentu 
 
Vyvesené na úradnej tabuli dňa: ........................... 
 



 
 
O B E C    L I T M A N O V Á,    065 31 Jarabina – lesné hospodárstvo 
Č.j. 61/2007                                                                                             Litmanová, 13.03.2007   
 
 
 
 
Okresné riaditeľstvo  
Hasičského a záchranného zboru 
064 061     S t a r á   Ľ u b o v ň a 
 
 
 
 
 
VEC: Žiadosť o povolenie na vypaľovanie 
 
 
 
          Obec Litmanová týmto žiada v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších 
predpisov o vydanie povolenia na vypaľovanie haluziny v lesných porastoch, ktoré sú 
majetkom obce a obec na tomto majetku hospodári v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. Žiadosť na vypaľovanie je na obdobie od 20.03.2007 do 04.05.2007. 
 
Z a b e z p e č e n i e: 

- vypaľovanie sa prevedie v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 15.00 hod. 
- náradie – sekery, krampače, motyky a motorové píly 
- najbližšie ohnisko bude založené minimálne 15 m od okraja porastovej clony 
- na každých dvoch pracovníkov bude rozložené maximálne jedno ohnicko 

v kruhovom priemere 3,5 m 
- tri hodiny pred odchodom z pracoviska ohne musia dohorieť a ohnisko sa 

obhrnie motykou 
- vypaľovanie sa bude prevádzať len za vhodných poveternostných podmienok 

/mimo sucha a silného vetra/ 
- vypaľovanie bude pre djeho započatím nahlásené na operačné stredisko 

Okresného veliteľstva PO. 
 
 
 
 
Jedna sa o dielce 420b, 431, 432, 459, 470. 
Poznámka: Mapové plány a požiarno-poplachové smernice Obce Litmanová pre Lesné 
hospodárstvo platia  v stave  z roku 1997 – zmeny neboli. 
 
 
 
        Vasiľ Vislocký 
                                                                                     starosta obce 
 



 
 
O B E C    L i t m a n o v á 
         Litmanová, 13.03.2007  
 
 
 
VEC: Písomný pokyn starostu obce Litmanová Vasiľa Vislockého, vydaný v zmysle 
Vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. na zabezpečenie požiarnej ochrany pri činnostiach 
spojených so spaľovaním zbytkov po ťažbe dreva v lese 
 
 
     Týmto pokynom určujem následovné podmienky: 
 
A/ Podmienky, za ktorých sa činnosť môže vykonávať 

- spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve sa bude uskutočňovať len 
v dostatočnej vzdialenosti od objektov, voľných skládok, porastov a pod., aby 
tieto neboli ohrozené sálavým teplom, alebo vznášajúcimi sa rozžeravenými 
čiastkami pevných horľavých materiálov. Pracovníci, ktorí budú prevádzať 
spaľovanie, budú prihliadať aj na poveternostnú situáciu tak, aby pri náhlej 
poveternostnej zmene mohlo byť spaľovanie rýchlo ukončené. V prípade 
vyskytnutia sa nepriaznivej poveternostnej situácie vyplývajúcej 
z dlhotrvajúceho sucha a teplého počasia, bude zabezpečený zákaz zakladania 
ohňa na lesných pozemkoch. Za splnenie tohto opatrenia zodpovedá: Jozef 
Sikorjak – lesník 

      
     Proces spaľovania: bežné voľné spaľovanie odrezkov konárov a iných zbytkov z porezu. 
Pri spaľovaní zbytkov musia byť minimálne dvaja pracovníci vybavení potrebným 
protipožiarnym náradím. Po ukončení ostávajú pri ohnisku minimálne po dobu 3 hodín od 
zjavného uhasenia. Ohnisko musí byť ohrabané, zbavené ľahko zápalných látok. 
 
B/ Zloženie a vybavenie požiarno-asistenčných hliadok a zabezpečenie prostriedkov na 
zdolávanie požiaru. 

- hliadky sú zložené zo zamestnancov v Obecných lesoch Litmanová p. 
Sikorjak, občanov obce Litmanová a členov poľovníckeho združenia. 

- Pracovníci sú vybavení dostatočným množstvom náradia: sekery, krompače, 
JMP píly, motyky, rýle, ktoré majú pri sebe. Väčšie množstvo náradia je 
v sklade požiarnej zbrojnice Obce Litmanová. Náradie je trvalo prístupné. 

 
Spôsob spojenia medzi hliadkami a ohlasovňou požiarov bude zabezpečený verejným 
telefónom 42 86201-3. Ohlasovňa požiaru je na Obecnom úrade v Litmanovej. 
- potrebné množstvo náradia a jeho prepravu na miesto požiaru budú zabezpečovať motorové 
vozidlá TATRA 815, ŠPZ   SL- 891 AK, FABIA SL- 925 AI, FAVORIT SL- 559 AI. 
 
 
C/ Osoby zodpovedné za plnenie jednotlivých opatrení: 

- za stredisko obecných lesov – Jozef Sikorjak  0907 098 363 
- za Obec Litmanová – Vasiľ Vislocký, starosta obce 0908 025 724 

   
 



 
D/ Obsah preškolenia v podmienkach požiarnej bezpečnosti pre osoby, ktoré majú na 
vykonávaní činnosti podiel.  

- oboznámenie sa s charakteristikou činnosti pri spaľovaní 
- oboznámenie sa s činnosťou a opatreniami na zabezpečenie PO 
- opatrenia na zamedzenie šírenia požiaru 
- privolanie pomoci a záchrana osôb 

 
 

Vasiľ Vislocký 
 starosta obce 
 
 
 

 
Zodpovedný: Jozef Ňaňko 
                       Vedúci LH 
                       Jozef Sikorjak 
                        lesník 


