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Spoločenstvo urbarialistov obce  Čirč  , 065 42 

 

                                                                                Príloha č.4 k Stanovám SU Čirč 

Časť ustanovenia zákona o lesoch č. 326/2005 Z.z. 

§ 52 

Ustanovovanie, odvolávanie a evidencia 

členov lesnej stráže 
 
(1) Na zabezpečenie ochrany lesného majetku orgán štátnej správy lesného hospodárstva ustanovuje 
lesnú stráž. Členov lesnej stráže navrhuje vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa. Oprávnenie 
člena lesnej stráže majú aj určení zamestnanci orgánov štátnej správy lesného hospodárstva.  
 
(2) Členom lesnej stráže môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov, je plne spôsobilá na právne 
úkony, bezúhonná, zdravotne spôsobilá a odborne spôsobilá na vykonávanie tejto funkcie, je poistená 
na prípad zodpovednosti za škodu (§ 54), zložila sľub a je zapísaná v zozname členov lesnej stráže, 
ktorý vedie príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva. 
 
(3) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za 
úmyselný trestný čin alebo nespáchal priestupok na úseku lesného hospodárstva. Bezúhonnosť sa 
preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace a pri priestupku na úseku lesného 
hospodárstva čestným vyhlásením. 
 
(4) Zdravotná spôsobilosť uchádzača za člena lesnej stráže sa preukazuje lekárskym posudkom podľa 
osobitného predpisu.76)  
 
(5) Odborná spôsobilosť uchádzača za člena lesnej stráže sa overuje skúškou na príslušnom orgáne 
štátnej správy lesného hospodárstva. 
 
(6) Člen lesnej stráže skladá do rúk prednostu príslušného orgánu štátnej správy lesného 
hospodárstva sľub, ktorý znie: "Sľubujem, že ako člen lesnej stráže budem dodržiavať všeobecne 
záväzné právne predpisy a vykonávať v určenom obvode pôsobnosti svoju funkciu zodpovedne podľa 
svojho najlepšieho svedomia.". 
 
(7) Člen lesnej stráže vykonáva svoju funkciu na lesnom majetku v obvode pôsobnosti určenom 
príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva. Výmera obvodu je spravidla 500 hektárov, 
ak orgán štátnej správy lesného hospodárstva nedohodne s vlastníkom, správcom alebo 
obhospodarovateľom lesa inú výmeru. 
 
(8) Člen lesnej stráže sa pri výkone svojej funkcie preukazuje preukazom člena lesnej stráže a 
odznakom člena lesnej stráže.  
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(9) Náklady na činnosť lesnej stráže vrátane nákladov na vybavenie donucovacími prostriedkami 
znáša ten, na ktorého návrh bol člen lesnej stráže ustanovený; je povinný sledovať, či člen lesnej 
stráže riadne vykonáva svoju funkciu. 
 
(10) Členstvo v lesnej stráži zaniká  
 
a) odvolaním člena lesnej stráže,  
b) smrťou člena lesnej stráže alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,  
c) vzdaním sa funkcie člena lesnej stráže. 
 
(11) Člena lesnej stráže možno odvolať, ak o odvolanie požiada ten, na koho návrh bol ustanovený, 
alebo ak prestal spĺňať podmienky na výkon funkcie alebo porušil sľub. Odvolaný člen lesnej stráže je 
povinný bezodkladne odovzdať preukaz člena lesnej stráže a odznak člena lesnej stráže orgánu, ktorý 
mu ich vydal. 
 
(12) Na konanie o ustanovení a odvolaní člena lesnej stráže sa nevzťahuje všeobecný predpis o 
správnom konaní. 12) 
 
 

§ 53 

Povinnosti a oprávnenia člena lesnej stráže 
 
(1) Člen lesnej stráže je povinný 
 
a) nosiť pri výkone svojej funkcie na viditeľnom mieste odznak člena lesnej stráže a na požiadanie sa 
preukázať preukazom člena lesnej stráže,  
b) bezodkladne oznámiť vlastníkovi, správcovi alebo obhospodarovateľovi lesa zistenú škodu v lesoch, 
prípadne aj osobu, ktorá škodu spôsobila,  
c) vykonať neodkladné opatrenia na odstránenie alebo zmiernenie následkov škody vzniknutej v lese,  
d) spolupracovať s príslušníkmi Policajného zboru, obecnou políciou a s orgánmi štátnej správy pri 
riešení prípadov porušenia zákona,  
e) oznamovať trestné činy, priestupky a iné správne delikty, prispievať k ich objasneniu a oznamovať 
podozrivé osoby príslušným orgánom,  
f) zabezpečovať dôkazový materiál o konaní, ktoré je v rozpore s týmto zákonom,  
g) odovzdať odňaté veci orgánu, ktorý rozhoduje o konaní v rozpore s týmto zákonom,  
h) chrániť preukaz člena lesnej stráže a odznak člena lesnej stráže pred poškodením, stratou, 
odcudzením alebo zneužitím; ich stratu alebo odcudzenie bez zbytočného odkladu oznámiť orgánu 
štátnej správy lesného hospodárstva,  
i) predkladať orgánom štátnej správy lesného hospodárstva na ich požiadanie správy o zabezpečovaní 
ochrannej služby v lesoch,  
j) spísať o okolnostiach použitia donucovacích prostriedkov úradný záznam a oznámiť bezodkladne 
použitie donucovacích prostriedkov príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva a 
Policajnému zboru,  
k) poskytnúť zranenej osobe pomoc, ak to okolnosti dovolia a ak v súvislosti s použitím donucovacích 
prostriedkov došlo k zraneniu osoby,  
l) zachovať pri výkone svojej činnosti vlastnú dôstojnosť a vážnosť, ako aj dôstojnosť a vážnosť osôb, 
proti ktorým zasahuje,  
m) zúčastňovať sa akcií súvisiacich s činnosťou člena lesnej stráže podľa tohto zákona 
organizovaných pre členov lesnej stráže orgánom štátnej správy lesného hospodárstva. 
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(2) Člen lesnej stráže je oprávnený 
 
a) vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných 
na jeho vykonanie a rozhodnutí vydaných na jeho základe,  
b) vykonávať potrebné zisťovania a kontrolovať osobu, ktorá v lesoch vykonáva činnosť súvisiacu s 
lesným hospodárstvom, a požadovať od nej potrebné oprávnenia, vyjadrenia, informácie, údaje a 
vysvetlenia, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto zákona,  
c) kontrolovať príslušné doklady, najmä doklady o pôvode dreva (§ 24 ods. 4), súvisiacu evidenciu a 
preukaz totožnosti,  
d) vstupovať na pozemky, do stavieb a zariadení, ak sa na to nevyžaduje povolenie podľa osobitných 
predpisov, 77) 
e) zisťovať totožnosť osôb podozrivých zo spáchania trestného činu, priestupku alebo iného 
správneho deliktu,  
f) vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania, ak je dôvodné podozrenie, že osoba pácha 
trestný čin alebo priestupok na úseku lesného hospodárstva, a v prípade, že neuposlúchne výzvu a ak 
nemožno zistiť jej totožnosť, obmedziť jej osobnú slobodu a predviesť ju na útvar Policajného zboru,  
g) odňať vec získanú konaním poškodzujúcim alebo ohrozujúcim lesný majetok, ako aj vec použitú na 
toto protiprávne konanie; o odňatí veci vyhotoví člen lesnej stráže záznam a jeho odpis odovzdá 
kontrolovanej osobe,  
h) používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových 
záznamov potrebných na zdokumentovanie veci a konania,  
i) požadovať pomoc Policajného zboru alebo obecnej polície, ak nemôže splnenie úloh zabezpečiť 
vlastnými silami a prostriedkami,  
j) požiadať každého o pomoc v prípade bezprostredného ohrozenia života a zdravia alebo majetku,  
k) ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní za priestupky na úseku lesného hospodárstva,  
l) držať alebo nosiť zbraň a strelivo pri výkone funkcie, ak má na to oprávnenie podľa osobitných 
predpisov, 78) 
m) použiť zbraň v prípade nutnej obrany alebo krajnej núdze, 79) 
n) použiť donucovacie prostriedky,  
o) použiť varovný výstrel na odvrátenie škody veľkého rozsahu, ktorá bezprostredne ohrozuje lesný 
majetok, bezpečnosť prevádzky lesného hospodárstva alebo iný verejný záujem,  
p) vstupovať na lesný majetok v určenom obvode, vchádzať a stáť s označeným motorovým vozidlom 
na lesných cestách a lesných pozemkoch,  
q) zastaviť motorové vozidlo na lesných pozemkoch, kontrolovať oprávnenie vjazdu na lesné pozemky, 
najmä ak motorové vozidlo prepravuje drevo, rezivo alebo iné lesné produkty, kontrolovať dodržanie 
povinností pri preprave dreva vyplývajúcich z ustanovení § 24; prehliadka nesmie sledovať iný záujem, 
ako zistiť výskyt neoprávnene nadobudnutých lesných produktov. 
 
(3) Člen lesnej stráže je oprávnený použiť tieto donucovacie prostriedky: 
 
a) hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,  
b) slzotvorné prostriedky,  
c) obušok,  
d) putá,  
e) služobný pes,  
f) varovný výstrel. 
 
(4) Na použitie donucovacích prostriedkov podľa odseku 3 písm. a) až e) sa primerane vzťahujú 
ustanovenia osobitného predpisu.80) 
 
(5) Každý je povinný v určenom obvode pôsobnosti člena lesnej stráže uposlúchnuť jeho výzvu, 
pokyn, príkaz a požiadavku a strpieť výkon jeho povinností a oprávnení. 
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§ 54 

Poistenie zodpovednosti za škodu 
 

Ten, na ktorého návrh bol člen lesnej stráže ustanovený, je povinný člena lesnej stráže poistiť na 

prípad 

 

a) škody, poškodenia zdravia a smrti spôsobenej členovi lesnej stráže pri plnení úloh podľa tohto 

zákona alebo v priamej súvislosti s ním,  

b) škody spôsobenej členom lesnej stráže iným osobám pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo v 

priamej súvislosti s ním okrem škody spôsobenej osobe, ktorá svojím protizákonným konaním 

oprávnený a primeraný zákrok vyvolala. 

 

397 
V Y H L Á Š K A 
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky 
z 23. mája 2006 
 
o lesnej stráži 
 
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky 
podľa § 66 písm. i) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch 
ustanovuje: 
 
§ 1 
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o 
a) ustanovení člena lesnej stráže, 
b) vzore preukazu člena lesnej stráže a o odznaku člena lesnej stráže. 
§ 2 
(1) Návrh na ustanovenie za člena lesnej stráže obsahuje 
a) meno a priezvisko osoby navrhovanej za člena lesnej stráže, 
b) dátum a miesto jej narodenia, 
c) miesto jej trvalého pobytu, 
d) číslo jej občianskeho preukazu, 
e) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 
f) čestné vyhlásenie osoby navrhovanej za člena lesnej stráže, že nespáchala priestupok na úseku lesného 
hospodárstva, 
g) lekársky posudok podľa osobitného predpisu,1) 
h) dve farebné fotografie v rozmeroch 3 x 3,5 cm a 
i) navrhovaný obvod pôsobnosti. 
(2) Ak osoba navrhovaná za člena lesnej stráže má 
oprávnenie držať alebo nosiť zbraň a strelivo,2) náležitosti podľa odseku 1 písm. e) a g) sa nepredkladajú. 
(3) Skúška na overenie odbornej spôsobilosti osoby 
navrhovanej za člena lesnej stráže (ďalej len „skúška“)sa vykonáva pred trojčlennou skúšobnou komisiou, 
ktorú zriaďuje obvodný lesný úrad. Predsedom skúšobnej 
komisie je zamestnanec obvodného lesného 
úradu. Členstvo v skúšobnej komisii je čestné. 
(4) Skúškou sa overujú vedomosti 
a) o oprávneniach a povinnostiach člena lesnej stráže, 
b) z trestného práva, 
c) o právnej úprave priestupkov, 
d) o používaní donucovacích prostriedkov, 
e) o poskytovaní pomoci zranenej osobe. 
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§ 3 
(1) Preukaz člena lesnej stráže obsahuje 
a) štátny znak Slovenskej republiky, 
b) názov „LESNÁ STRÁŽ“, 
c) evidenčné číslo preukazu člena lesnej stráže, 
d) evidenčné číslo odznaku člena lesnej stráže, 
e) meno a priezvisko člena lesnej stráže, 
f) fotografiu člena lesnej stráže, 
g) obvod pôsobnosti člena lesnej stráže, 
h) názov a odtlačok úradnej pečiatky obvodného lesného úradu, 
i) meno, priezvisko a podpis prednostu obvodného lesného úradu. 
(2) Vzor preukazu člena lesnej stráže je uvedený v prílohe č. 1. 
§ 4 
(1) Odznak člena lesnej stráže je vyrobený z mosadze 
a má okrúhly tvar s priemerom päť centimetrov. 
(2) Odznak člena lesnej stráže obsahuje 
a) štátny znak Slovenskej republiky, 
b) názov „LESNÁ STRÁŽ“, 
c) evidenčné číslo, ktoré sa skladá z číselného označenia obvodného lesného úradu a poradového čísla, 
d) zobrazenie dvoch vetvičiek ihličnatého stromu. 
(3) Vzor odznaku člena lesnej stráže je uvedený v prílohe č. 2. 
§ 5 
Preukaz člena lesnej stráže a identifikačné číslo vydané členovi lesnej stráže podľa doterajšieho predpisu 
strácajú platnosť 31. augusta 2006. 
§ 6 
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2006. 
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