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                                                               Článok I. 

                                                        Názov združenia 

 

                                Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov 
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                                                                          Článok II. 

                                                          Sídlo združenia 

 

                                                          960 01 Zvolen, Študentská 20 

 

                                                                       Článok III. 

                                                    Pôsobnosť združenia 

 

   Združenie vykonáva činnosť na území Banskobystrického kraja a je otvoreným združením 

aj pre pozemkové spoločenstvá, fyzické a právnické osoby so sídlom mimo 

Banskobystrického kraja, ak splnia podmienky členstva podľa článku V. Stanov Združenia. 

 

                                                                Článok IV. 

                                                   Ciele a úlohy združenia 

 

1. Poradensko – konzultačná a právna pomoc 

    •  na základe dobrovoľného členstva pokračovať na území uvedenom v článku III.  

        v združovaní vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov         

    •  poskytovať poradenskú pomoc vlastníkom lesných a poľnohospodárskych pozemkov pri  

        dokazovaní ich vlastníckych a užívateľských práv 

    •  poskytovať členom Združenia informácie o aktuálnych právnych predpisoch na úseku  

        lesného hospodárstva a poľovníctva, právnych predpisov týkajúcich sa vlastníctva pôdy, 

        reštitúcii a pod. 

    •  poskytovať poradenskú pomoc členom Združenia vlastníkom lesných  

        a poľnohospodárskych pozemkov  
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2. Odborná pomoc 

     •  na požiadanie vlastníkov lesov a poľnohospodárskych pozemkov zúčastňovať sa na  

         jednaniach s orgánmi štátnej správy, štátnymi organizáciami lesného hospodárstva,  

         verejnoprávnymi a samosprávnymi inštitúciami  

     •  poskytovať odborné rady pri zabezpečovaní obhospodarovania lesov 

     •  organizovať odborné školenia pre členov Združenia za účelom zvýšenia ich právneho  

         vedomia, majetko-právnych vedomostí, ekonomického myslenia, vedenia účtovníctva, 

         daňových záležitostí, obhospodarovania lesov, tvorby poľovných revírov a pod. 

     •  poskytovať odborné stanoviská pri vypracúvaní Programu starostlivosti o les, pri  

         kontrole plnenia jeho predpisov a inej kontrolnej činnosti na úseku lesného  

         hospodárstva a poľovníctva. 

 

                                                                         Článok V. 

                                 Členovia Združenia, ich práva a povinnosti 

 

1. Členom Združenia môže byť 

    •  fyzická osoba vlastniaca lesné a poľnohospodárske pozemky 

    •  spoločenstevný útvar (urbariát, komposesorát, železiari, iné lesné a pasienkové 

        spoločnosti, v ktorých sú združení vlastníci spoločnej nehnuteľnosti  

    •  osoby  podnikajúce v lesnom hospodárstve 

    •  fyzické osoby, ktoré majú lesnícke vzdelanie a vykonávajú poradenskú činnosť pre  

        Združenie   

        Členom Združenia môže byť  pozemkové spoločenstvo a vlastníci lesných  

        a poľnohospodárskych pozemkov aj z iných územných celkov   

 

2. Členstvo v Združení vzniká  

    •  podaním podpísanej prihlášky a zaplatením členského príspevku   

 

3. Člen Združenia má právo 

    •  zúčastňovať sa na zasadnutí valného zhromaždenia 

    •  voliť a byť volený do orgánov Združenia 

    •  predkladať návrhy na zlepšenie činnosti Združenia 

    •  predkladať návrhy na zmeny a doplnky Stanov Združenia 

    •  žiadať informácie o vyriešení vznesených pripomienok 

    •  byť informovaný o činnosti Združenia 

    •  využívať služby Združenia 
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4. Člen Združenia je povinný 

    •  dodržiavať Stanovy Združenia a plniť uznesenia valného zhromaždenia 

    •  aktívne sa podieľať na činnosti Združenia  

    •  ochraňovať a zveľaďovať lesy 

 

5. Členstvo v Združení zaniká 

    •  vystúpením zo Združenia 

    •  vylúčením za porušenie Stanov Združenia, alebo poškodzovaním záujmov Združenia 

    •  zánikom pozemkového spoločenstva – člena Združenia 

    •  nezaplatením členského príspevku za dobu dlhšiu ako 2 roky ani po písomnej výzve na  

        úhradu členského príspevku  

    O dôvode zániku členstva v Združení bude člen, ktorému členstvo v Združení zaniká  

    písomne informovaný.  

 

                                                                        Článok VI. 

                                  Orgány Združenia, ich práva a povinnosti 

 

   Orgány spoločenstva sú :    • valné zhromaždenie 

                                                    • predstavenstvo 

                                                    • predseda 

                                                    • dozorná rada 

 

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Združenia, na ktorom si členovia uplatňujú  

    svoje právo riadiť záležitosti Združenia a kontrolovať jeho činnosť. 

    Do jeho pôsobnosti patrí : 

    •  schvaľovať Stanovy a ich zmeny 

    •  voliť a odvolávať členov predstavenstva a dozornej rady 

    •  schvaľovať hlavné smery činnosti Združenia  

    •  schvaľovať správu o činnosti a hospodárení Združenia  

    •  schvaľovať správu dozornej rady 

    •  rozhodovať o spôsobe voľby orgánov 

 

    Valné zhromaždenie rozhoduje o veciach hlasovaním. Každý člen Združenia má jeden hlas. 

    Valné zhromaždenie zvoláva predseda najmenej 1 x ročne. 

    Mimoriadne valné zhromaždenie musí predseda predstavenstva zvolať, ak o to písomne  

    požiada: 

    •  najmenej 1/3 členov Združenia 

    •  dozorná rada 

    Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov   

    ( delegátov ) Združenia.  
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    Uznesenie je platné, ak je schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných členov valného  

    zhromaždenia.  

    Nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov Združenia sa vyžaduje :  

    •  na schválenie Stanov a ich zmien 

    •  na schválenie zániku Združenia  

 

2. Predstavenstvo 

    Je výkonným orgánom Združenia. Riadi jeho činnosť a rozhoduje o všetkých veciach –  

    záležitostiach, ktoré podľa týchto Stanov nie sú vyhradené iným orgánom Združenia.  

    Zasadá najmenej 1 krát za tri mesiace. 

    Funkčné obdobie predstavenstva je 4 roky. 

    Z členov predstavenstva volí predsedu a dvoch podpredsedov. 

    Na riešenie odborných záležitostí zriaďuje pracovné komisie. 

    Schvaľuje pracovníka kancelárie Združenia. 

    Rokovanie predstavenstva riadi jeho predseda. Predstavenstvo je 15 členné vrátane  

    predsedu.  

    Predstavenstvo zvoláva na pokyn predsedu pracovník kancelárie Združenia. 

 

3. Predseda 

    je štatutárnym zástupcom Združenia. Zastupuje Združenie navonok a je oprávnený konať 

    v jeho mene vo všetkých záležitostiach, ktoré nie sú vyhradené iným orgánom Združenia.  

    Po dobu jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda Združenia.  

 

4. Dozorná rada 

    kontroluje všetku činnosť Združenia a prejednáva sťažnosti členov Združenia. Za svoju  

    činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Má právo kontrolovať činnosť predstavenstva  

    a požadovať od predsedu a ostatných členov predstavenstva príslušné vysvetlenie a to  

    ústne, alebo písomné. 

    Dozorná rada má 3 členov. Predsedu dozornej rady volia jej členovia z vlastných radov.  

    Predseda dozornej rady sa zúčastňuje zasadnutí predstavenstva s hlasom poradným. 

    Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v predstavenstve a naopak. 

    Dozorná rada sa schádza najmenej 2 x do roka. 

    Správu o svojej činnosti predkladá valnému zhromaždeniu. 

 

                                                               Článok VII. 

                                                       Majetok Združenia 

 

   Majetok združenia tvoria: 

   •  členské príspevky 

   •  dotácie                                                              4 



•  dary 

Majetok Združenia slúži na všestranný rozvoj Združenia a zabezpečenie jeho cieľov a úloh. 

 

                                                                        Článok VIII. 

                                                  Hospodárenie  Združenia 

 

Združenie hospodári s majetkom, ktorý nadobudlo podľa článku VII. týchto Stanov. 

Hospodárenie sa riadi platnými finančnými a právnymi predpismi a vlastnými pravidlami. 

Združenie hospodári podľa rozpočtu schváleného valným zhromaždením. 

 

                                                               Článok IX. 

                                                        Zánik  Združenia 

 

Združenie zanikne : 

•  dobrovoľným zlúčením s iným združením 

•  zánikom, ak o tom rozhodne nadpolovičná väčšina všetkých členov Združenia. 

 

                                                                Článok X. 

                                                  Záverečné  ustanovenia 

 

Tieto Stanovy boli schválené delegátmi valného zhromaždenia konaného dňa 27.apríla 2002 

a nadobudli účinnosť potvrdením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v zmysle zákona 

č.83/1990 Zb. 

Prvá zmena Stanov bola schválená na 18. valnom zhromaždení dňa 14. apríla 2012. 

Posledná zmena Stanov bola schválená na 21. valnom zhromaždení dňa 28. marca 2015. 

 

 

 

Vo Zvolene, dňa 28. marca 2015  

                                                                                            

                                                                                                  JUDr. Peter Čiampor 

                                                                                                   predseda  združenia  

 

Stanovy boli zaregistrované Ministerstvom vnútra SR dňa 16.04.2015, 

pod číslom: VVS/1-900/90-9425-3. 

JUDr. Jana Vallová, PhD., riaditeľka  odboru všeobecnej správy 
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