Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Hromadná pripomienka LZ VLK
Lesoochranárske zoskupenie VLK (LZ VLK), so sídlom 082 13 Tulčík 310, predkladá nasledujúcu
hromadnú pripomienku k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Pripomienkovaný materiál
zverejnilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky dňa 22. júna 2018 pod
rezortným číslom 2417/2018-410. Dátum ukončenia medzirezortného pripomienkového konania je 13.
júl 2018.
Pripomienkovaný materiál je zverejnený na stránke https://www.slov-lex.sk/legislativneprocesy/SK/LP/2018/429.
1. Žiadame v Čl. I bod 1 predloženého návrhu zákona k navrhovanému zneniu § 2 písm. k)
doplniť za slová “s princípmi trvalo udržateľného hospodárenia racionálne využívanie
funkcií lesov,” text: “zákazy, iné podmienky a obmedzenia, ustanovené v týchto
osobitných predpisoch, tým nie sú dotknuté,“
Pripomienka je zásadná
Odôvodnenie:
Vychádzajúc zo všeobecnej časti dôvodovej správy k predloženému materiálu, podľa ktorej Návrh
zákona v článku I. reaguje na poznatky z aplikačnej praxe a požiadavky vlastníkov, obhospodarovateľov
lesov, ako aj orgánov štátnej správy lesného hospodárstva s cieľom upraviť podmienky pre cieľavedomú
starostlivosť o lesy založenú na systéme administratívneho a odborného riadenia podľa programov
starostlivosti o lesy s ohľadom na plnenie ekosystémových služieb pre verejnosť. Rozsah navrhovaných
zmien nemení základnú filozofiu zákona, ale iba spresňuje a upravuje jednotlivé ustanovenia,” z
osobitnej časti dôvodovej správy k článku I, bodu 1, podľa ktorého v navrhovanom znení § 2 písm. k)
“ide o precizovanie textu s cieľom jednoznačného definovania pojmu „bežné hospodárenie v lesoch“,
je v súlade s cieľom navrhovanej úpravy odstrániť všetky potenciálne výkladové nejasnosti v súvislosti
s pojmom ”bežné hospodárenie v lesoch”. Prax prináša poznatky o tom, že už súčasné znenie tohto
zákonného ustanovenia vedie často krát k nesprávnemu výkladu a na jeho základe aj k postupu
porušujúceho ustanovenia osobitných predpisov, spočívajúcemu v tom, že hospodárenie v lesoch je, za
predpokladu, že je vykonávané na základe ustanovení zákona o lesoch, vyňaté spod zákazov a iných
obmedzení podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 543/2002 Z. z. v platnom znení). Ak je teda
cieľom navrhovanej úpravy odstránenie nejasnosti doterajšej právnej úpravy, bez akceptovania
predloženej pripomienky tento cieľ nebude naplnený, naopak stane sa zdrojom ďalším nejasností a
podkladom na dezinterpretáciu predmetného zákonného ustanovenia vedúcu, tak, ako je to v súčasnosti,
k porušovaniu ustanovení osobitných predpisov.
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