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INFORMÁCIA  

o aktivitách predsedu, kancelárie a predsedníctva Združenia  

v medziobdobí zasadnutí Predstavenstva od 12.12.2019 do 10.06.2020 

 

A. Informácia o hlavných podujatiach predsedu Združenia  

• 18.01.2020: Milión sadeníc pre zdravý les (Námestie SNP, Zvolen). 

• 13.02.2020: Stretnutie partnerov Memoranda o spolupráci pri propagácii mesta Zvolen ako 

Mesta Lesníctva (Mestský úrad, Zvolen). 

• 24.02.2020: Rokovanie s predsedom Slovenskej lesníckej komory (Čerín 31, Čerín). 

• 10.06.2020: Účasť na online seminári projektu PoliRural – na budúcnosť orientovaný 

kolaboratívny rozvoj politík pre vidiecke oblasti a ľudí (online). 

B. Informácia o priebežných aktivitách predsedu a kancelárie Združenia 

• Vybavovanie žiadostí o poradenstvo, konzultácie alebo pomoc pri riešení problémov členov 

Združenia (Poskytovanie podpory alebo poskytovanie odpovedí vo forme názorov, 

posudkov, výkladov alebo usmernení a to prostredníctvom e-mailov alebo prostredníctvom 

telefonických alebo osobných rozhovorov): 

o PS Ratkovská Lehota 

o PS Kľačany 

o PS Žibritov 

o PS Rakytovce 

o PS Lopej 

o PS Tekovská Breznica 

o PS Čerín 

o PS Čačín 

o PS Tisovec 

o PS Nová Bašta 

o PS Hnúšťa 

o PS Kokava nad Rimavicou (?) 

o PS Mýto pod Ďumbierom 

o PS Sucháň 

o PS Dačov Lom 

o PS Turecká 

o PS Telgárt 

o PS Šálková 

o PS Očová 

o PS Zolná 

• Rokovania s orgánmi verejnej moci: 

o 28.02. – 14.05.2020: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky vo veci „Žiadosť o poskytnutie odpovedí na otázky“, ktorá sa týka otázok 

položených na rokovaní Predstavenstva ZVSaSLBBK. 

o 14.04.2020 – 22.04.2020: Podporný tím permanentného krízového štábu Vlády 

Slovenskej republiky a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci 

„Žiadosť o ujasnenie vzťahovania sa obmedzení a zákazov na zasadnutia 

rozhodovacích orgánov pozemkových spoločenstiev“. 
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o  18.05. – trvá: Jednanie s Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu 

a Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby vo veci „e-schránok 

právnických osôb pre komunikáciu s orgánmi verejnej moci“. 

• Činnosť vykonávaná zo strany podpredsedov Združenia: JUDr. Peter Čiampor a Ing. 

Igor Olajec: 

o poradenstvo a konzultácie členom Združenia, 

o zastupovanie a aktívna účasť v predstavenstve PEFC Slovensko, 

o pripomienkovanie novely zákona č. 226/2017 Z.z. a 97/2013 Z. z. v súčinnosti s Ing. 

Marcinekom a Mgr. Illášom z MPaRV SR. 

• Priebežná spolupráca s členmi pracovných komisií ZVSaSLBBK v zložení: Mgr. Peter 

Volentier, Milan Pocklan, RSDr. Dáša Trokšiarová, Ing. Zora Majlingová, Ing. Marek 

Šajban. 

o 12.12.2020 – trvá: Zaoberanie sa prípravou návrhu na zmenu a doplnenie zákona č. 

97/2013 Z. z. v z. n. p. vo veci odvodu podielov na zisku a majetku a na nájomnom 

Slovenskému pozemkovému fondu alebo správcovi za neznámych vlastníkov. 

o 05.02.2020: Pôsobenie na Krajskom sneme politickej strany Sme rodina (Masarykov 

dvor – Vígľaš-Pstruša). 

• Činnosť Kancelárie podľa aktuálneho plánu a agendy: 

o bežná kancelárska a administratívna činnosť (chod kancelárie, príprava a spracúvanie 

podkladov pre zasadnutia orgánov Združenia, správa internetovej stránky Združenia), 

o styk s verejnosťou a členmi Združenia, 

o styk so zmluvnými partnermi a orgánmi verejnej správy (spracovanie a zabezpečenie 

finančnej dotácie MPaRV SR rok 2020 v sume 5.000,- €, zúčtovanie dotácie za rok 

2019, vybavovanie vzťahov s bankovými ústavmi inými inštitúciami pre chod 

Združenia). 

• Spoločné: Spolupráca s ÚRZVNLS a v rámci RZVNLS pri výmene informácií, 

zjednocovaní postupov presadzovania záujmov, zostavovaní programového dokumentu 

neštátneho sektora vlastníkov lesov a pri pripomienkovaní programového vyhlásenia vlády 

SR. 

C. Úlohy predsedu a kancelárie Združenia 

• Poskytovať usmernenia členom Združenia formou konzultácie a poradenstva. 

• Koordinovať presadzovanie záujmov a podobnú činnosť Združenia spolu s partnermi v rámci 

Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska. 

• Pokračovať v konzultáciách s orgánmi štátnej správy pri riešení problémov pozemkových 

spoločenstiev a vlastníkov lesov. 

• Vyžiadavať od členov Združenia návrhy na: 

o zorganizovanie (školiacich) podujatí, 

o vypracúvania materiálov pomocných pre činnosť pozemkových spoločenstiev a 

vlastníkov lesov, 

o upravovanie všeobecne záväzných právnych noriem. 

▪ Usilovať o posilnenie Združenia prostredníctvom rozširovania členskej 

základne. 

▪ Udržiavať informovanosť členov a úroveň zavedenej informatizácie 

Združenia prostredníctvom internetovej stránky.  

 

 

10.06.2020 

Mgr. Martin Kvak 
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