POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV LESA
Podľa zákona 326/2005 Zb. o lesoch §30, 31,52,53 a 14
Pri používaní lesov verejnosťou je každý povinný chrániť a nenarušovať lesné prostredie,
rešpektovať práva a oprávnené záujmy vlastníka, správcu a pokyny obhospodarovateľa,
člena lesnej stráže a orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.
Lesy spoločnosti s ú vyhlásené za lesy osobitného určenia. Plnia špeciálne potreby
spoločnosti a to Armády SR a platí v nich OSOBITNÝ REŽIM HOSPODÁRENIA.
Z uvedeného dôvodu je ZAKÁZANÉ
1. Vstupovať na lesné pozemky spoločnosti v čase strelieb na vojenskej strelnici.
Harmonogram strelieb je zverejnený na obecnej tabuli pre OU
2. Zdržiavať sa v lese vo večerných a nočných hodinách a to v lete od 19. do 5. hodiny,
v zime od 16. hod. do 7. Hodiny.
3. Táboriť v lesoch bez povolenia spoločnosti.
4. Vykonávať terénne úpravy stavať ploty, budovať chodníky, narúšať pôdny kryt,
odvážať lesnú pôdu, alebo hrabanku.
5. Zakladať, alebo udržiavať otvorené ohne mimo vyznačených miest.
6. Stavať posedy, príbytky, rušiť ticho a pokoj.
7. Jazdiť, alebo stáť motorovými vozidlami bez povolenia. Jazdiť na bicykli, alebo koni
mimo vyznačeného turistického chodníka.
8. Vstupovať do lesných škôlok, oplotených miest, ako aj do miest označených zákazom
vstupu. Vstupovať do lesných porastov na miestach, kde sa vykonáva technologická
príprava pracoviska, výrub stromov a sústreďovanie dreva na odvozní miesto, alebo
plošné chemické ošetrenie.
9. Zbierať v nadmernom množstve semení, vyberať semenáčiky, alebo sadenice lesných
plodín.
10. Manipulovať s látkami nebezpečnými pre prírodné prostredie. Ťažiť stromy, alebo
kry, získať z lesa čačinu, živicu, alebo živú kôru.
11. Zakladať skládky odpadov, alebo znečisťovať lesné pozemky odpadmi.
12. Fajčiť, alebo dohadzovať horiace a tlejúce predmety.
13. Narušovať vodný režim, najme odvodňovaním pozemkov a úpravami vodných tokov.
14. Pásť hospodárske zvieratá a voľne púšťať psov, okrem poľovníckych a služobných pri
výkone povinností, alebo iné domáce zvieratá.
15. Vypaľovanie porastov bylín, krovín alebo stromov.

HRANICE LESNÝCH POZEMKOV SÚ V TERÉNE VYZNAČENÉ HRANIČNÝMI KOPCAMI,
PRIESEKMI A ČERVENÝM PÁSOM NA KMEŇOCH STROMOV. PRE VÝSTUP NA HORSKÚ LÚKU
POĽANA (VIHORLAT) JE ZRIADENÝ ZNAČENÝ TURISTICKÝ CHODNÍK, KTORÝ VYUŽÍVAJTE PRI
VÝSTUPE NA POĽANU (VIHORLAT). PRI HROMADNÝCH VÝSTUPOCH (viac ako 10 osôb)
ŽIADAJTE O POVOLENIE SPOLOČNOSTI.

VODNÁ NÁDRŽ
Je majetkom spoločnosti. Slúži ako zdroj vody k haseniu požiarov, chovu rýb a rekr. účelom.
Z uvedeného dôvodu je ZAKÁZANÉ
1.
2.
3.
4.
5.

Znečisťovanie vody v nádrži a okolí.
Vstup motorových vozidiel na hrádzu nádrže.
Vstupovať na hrádzu počas strelieb na športovej strelnici.
Chytanie rýb a rakov.
Parkovať s motorovým vozidlom vo vzdialenosti pod 100m pred vstupnou rampou do
lesov spol. KÚPANIE A KORČUĽOVANIE SA NA VODNEJ NÁDRŽI LEN NA VLASTNÚ
ZODPOVEDNOSŤ.

OCHRANA LESA
Na zabezpečenie ochrany lesného majetku orgán štátnej správy lesného hospodárstva
ustanovuje lesnú stráž. Každý je povinný v obvode lesov spoločnosti uposlúchnuť výzvu,
pokyn, príkaz a strpieť výkon jeho povinností a oprávnení. Návštevník lesa je povinný
preukázať svoju totožnosť poverenému členovi výboru a dozornej rady a rešpektovať jeho
nariadenia. Návštevník lesa, ktorý porušuje ustanovenia Zákona 326/2005 Zb. o lesoch §63
odst.1, sa dopúšťa priestupku na úseku lesného hospodárstva a na lesných pozemkoch, za
ktorý je možno uložiť pokutu od 166,- do 3 320,- EUR. V blokovom konaní možno uložiť
blokovú pokutu do výšky 66,- EUR. (oprávnenie lesnej stráže podľa Zákona 326/2005 Zb.
o lesoch §53 ods.2, písm. K).

