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Vážené Pozemkové spoločenstvo, vážený  pán predseda, vážení členovia výboru a DR PS.      

  

   Dňa 29.06.2020 po prvej vlne pandémie  COVID 19 zasadalo Predstavenstvo Združenia  a prijalo 

vážne rozhodnutia o ktorých Vás chceme  informovať.  

1. Predstavenstvo schválilo uverejnenie petície „ Mor ho !“  na webovej stránke Združenia 

s odporúčaním pre PS sa do petície zapojiť. Predstavenstvo podporuje aktivitu  petičného výboru 

a dáva súhlas zverejnenia ZVSaSL BBK ako partnera petície. V prílohe Vám posielame plné znenie 

petície a petičného hárku. Odporúčame PS  prihlásiť sa k tejto iniciatíve a získať čo najviac 

podporovateľov – členov Vášho PS. Vyplnené petičné hárky prosíme zaslať do kancelárie 

Združenia, Študentská 20, Zvolen.  

2. Predstavenstvo Združenia schválilo nekonanie Valného zhromaždenia ZVSaSL BBK  za 

rok 2019 v roku 2020. Schválilo všetky dokumenty, ktoré boli pripravené na 26. VZ v marci 

2020, ktoré bolo po zvolaní z dôvodov pandémie zrušené. Uvedené dokumenty sú prílohou 

listu. Valné zhromaždenie ktoré sa bude konať v roku 2021, zhodnotí činnosť združenia za 

roky 2019 a 2020. Zápisnica z Predstavenstva a iné aktuálne informácie sú na web. stránke. 

3. Predstavenstvo združenia uložilo predsedovi a predsedníctvu združenia  v jesenných mesiacoch 

vyhodnotiť epidemiologickú situáciu na Slovensku a rozhodnúť o konaní odborného seminára ešte 

v roku 2020. V prípade konania prioritnou témou by boli aktuálne zákony prijaté novou vládou, 

ktoré sa týkajú PS.  

4. Opakovane dávame do pozornosti zriaďovanie elektronických schránok pre  PS k termínu 

1.9.2020, ako sme Vám to oznámili listom 22.mája 2020. Pripomíname potrebu občianskeho 

preukazu s elektronickým čipom.  

5. Predstavenstvo odporúča sledovať webovú stránku združenia, kde nájdete zaujímavé informácie 

potrebné pre činnosť PS. Prihlasovacie údaje pre uzatvorenú časť „ Len pre členov“ sú : Meno : 

les1,  Heslo : bb1./B  V prípade problémov volajte kancelára združenia 0903 550 656. Tiež 

žiadame nahlasovať personálne zmeny , doručovaciu poštovú adresu na PS, číslo mobilného 

telefónu na predsedu, alebo určenú osobu a e-mailovú adresu. Viac informácii chceme doručovať e-

mailom. Odporúčame návštevu stránky minimálne jeden krát týždenne. 

6. Tie spoločenstvá, ktoré neuhradili faktúry za rok 2020 prosíme, aby tak urobili do konca 

augusta 2020. V prípade že ste faktúru nedostali, kontaktujte nás e-mailom, pošleme obratom. 

7. Často diskutovanou otázkou je konanie valných zhromaždení na PS.  Tento vážny problém sme 

konzultovali. Platí, že PS sú povinné zvolať aspoň raz do roka VZ, ale  kým platí mimoriadna 

situácia, OÚ nebudú ukladať PS pokuty za nedodržanie tejto povinnosti. Takže PS môžu ešte 

počkať so zvolaním až do skončenia mimoriadnej situácie. Tá trvá a je v nedohľadne.... Termín na 

účtovnú závierku je posunutý podľa § 20 zákona č.67/2020 Z.z. tak, že lehota na účtovnú závierku 

končí až 3 mesiace po skončení mimoriadnej situácie. Nejasnosti a otázky volajte 0903 550 656. 


