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    Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia predstavenstva Združenia vlastníkov  spoločenstevných  a súkromných  lesov  

Banskobystrického  kraja,  ktoré  sa  uskutočnilo dňa : 25. júna  2018  o 13.00 hod. v zasadačke  

Vysokoškolského  lesníckeho  podniku  TU  vo  Zvolene,  Študentská  ul. č.20. 

 

 

 

Prítomní: podľa  pripojenej  prezenčnej  listiny (Príloha 1). 

 

P R O G R A M: 

1. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia predstavenstva 

2. Zhodnotenie 24. zasadnutia Valného zhromaždenia. Rozbor diskusných príspevkov 

3. Informácia o aktivitách predsedu Združenia od nástupu do funkcie (20.04.2018) a úlohy predsedu 

a kancelárie Združenia na najbližšie obdobie 

4. Zhodnotenie odborných seminárov konaných 24.05.2018 a 05.06.2018. Návrhy na zefektívnenie 

a zatraktívnenie seminárov do budúcna 

5. Informácia o stave finančných prostriedkov na b. ú. Združenia a stave platenia členských príspevkov 

a poistenia členov lesnej stráže za rok 2018 

6. Personálne a mzdové návrhy výkonných pracovníkov Združenia (Zmena  organizácie práce  

výkonných pracovníkov  Združenia) 

7. Príprava na zasadnutie RZVNL Slovenska (Prerokovanie programu zasadnutia a poverenie predsedu 

zastupovaním ZVSaSLBBK v RZVNL Slovenska) 

8. Odsúhlasenie podania žiadosti na MPaRV SR o dotáciu na rok 2018 

9. Stanovisko k TB politickej strany OĽANO, konanej dňa 12.06.2018 v NR SR 

10. Rôzne (Informácia o reštrukturalizácii webovej stránky, Nové formy komunikácia s PS pre zlepšenie 

poradenskej a informačnej činnosti PS) 

11. Záver 

 

Zasadnutie  predstavenstva  otvoril  a viedol predseda  Združenia  Mgr. Martin Kvak. Privítal všetkých  

prítomných. Konštatoval, že  predstavenstvo je uznášania schopné.  Predložil  na  schválenie  program 

doplnený o body číslo 7, 8, 9. Program bol jednohlasne schválený. Za predkladateľa návrhov na 

uznesenie navrhol seba, za spracovateľa zápisnice bol schválený Ing. Dušan Hajšel a za overovateľa 

zápisnice Ing. Igor Olajec. 

 
Ad. 1.  Kontrola  plnenia  uznesení  z posledných dvoch  zasadnutí  Predstavenstva 

 

Kontrolu  plnenia  uznesení  z posledných dvoch  zasadnutí  Predstavenstva vykonal Ing. Hajšel.  

Konštatoval, že všetky prijaté uznesenia  boli v termínoch splnené. 

   

Uznesenia z Predstavenstva konaného dňa 19.03.2018 – Predstavenstvo UKLADÁ: 

1. Predsedovi združenia  obrátiť sa na MPRV SR s dopytom: Podľa akého zákona  vydal OÚ RS pokyn  

k zasielaniu pozvánok na VZ PS s doručenkou. 

T: 30.06.2018, Z: Ing. Hajšel, Úloha splnená. Usmernenie OÚ v RS nemá oporu v zákone. 

2. Ing. Hajšelovi spracovať návrh na rezortné ocenenie JUDr. Petra Čiampora pri príležitosti ukončenia 

dlhoročnej aktívnej práci vo funkcii predsedu Združenia a pripraviť aj vecný dar. 

T: do 07.04.2018  Z: Ing. Hajšel  Úloha splnená. 

3. Na základe faktúry NLC Zvolen, vykonať úhradu 200,- € na prípravu Lesníckych dní  2018. 

T:  do 30.04.2018   Z: Ing. Hajšel  Úloha splnená. 
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4. Dať na webovú stránku list NLC Zvolen o možnosti získania osvedčenia o odbornej spôsobilosti na 

činnosť s lesným reprodukčným materiálom. 

T: 31.03.2018    Z: Ing. Hajšel   Úloha splnená. 

5. Na niektorý seminár zaradiť problematiku „Lesná stráž„. 

T: Rok 2018  Z: Ing. Hajšel  Téma bude zaradená  na najbližší seminár. 

Uznesenia z mimoriadneho Predstavenstva, konaného dňa 7.4.2018: 

1. Vykonať písomnou formou odovzdanie a prevzatie agendy funkcie predsedu  Združenia. 

2. Vykonať zmeny v zmluve o vedení účtu vo VÚB Zvolen. 

3. Upovedomiť zmluvných partnerov o personálnych zmenách v Združení. 

4. Upovedomiť všetkých partnerov, s ktorými Združenie spolupracuje o personálnych zmenách 

v Združení. 

T: do 30.04.2018, Z: Ing. Dušan Hajšel, Všetky úlohy v bodoch 1-4 boli v termíne splnené.  

 

Ad. 2. Zhodnotenie 24. zasadnutie Valného zhromaždenia a rozbor diskusných príspevkov 

 

Zhodnotenie 24. zasadnutie Valného zhromaždenia a rozbor diskusných príspevkov vykonal predseda 

združenia Mgr. Martin Kvak: 

a) Zhodnotenie organizačnej stránky: 

 Zasadnutie bolo zvolané písomnou formou, zúčastnila sa nadpolovičná väčšina, avšak napriek 

tomu bola účasť menšia, aká by bola potešujúca a aká bývala po minulé roky.  Prítomných bolo 

87 delegátov (51,5 %), niektorí členovia sa zúčastnili aj prostredníctvom splnomocnených 

zástupcov. Je možné, že niektorí naši členovia, ktorými sú pozemkové spoločenstvá, nevedia, že 

môžu poveriť aj niekoho iného v rámci spoločenstva na zastupovanie v našom Združení – teda, 

že nemusí chodiť iba predseda spoločenstva. 

 Návrh na zlepšenie: Zvážiť možnosť uvádzania práva na zastupovanie na valnom zhromaždení 

prostredníctvom plnomocenstva a možnosť delegovania iného člena výboru na zastupovanie v 

Združení, čo by mohlo zvýšiť účasť a teda aj zaistiť uznášania-schopnosť valného 

zhromaždenia. 

b) Zhodnotenie procedurálnej stránky: 

 Zasadnutie bolo vedené bez zjavných problémov a priebeh bol v zmysle programu, ktorý bol aj 

naplnený, čím zasadnutie splnilo svoj účel. 

 Návrh na zlepšenie: Nie je čo zlepšovať – iba sa usilovať o udržanie takejto úrovne. 

c) Zhodnotenie diskusných príspevkov: 

 Ing. Igor Olajec: Poukázal na možnosť čerpania finančných prostriedkov v 5. stupni ochrany 

prírody a na potrebu vykonávania priebežnej kontroly zmluvných podmienok prenájmu lesov 

a dodržiavanie LHP. 

Podnet: Informovanie členov o možnostiach čerpania fin. prostriedkov. Upozornenie členov na 

podmienky, ktoré si ustanovujú do nájomných zmlúv, a na potreby priebežnej kontroly ich 

dodržiavania. 

 RNDr. Jaroslav Šaár: Z vlastnej skúsenosti poukázal na to, že je administratívne náročné 

získať dotácie. 

 Mgr. Peter Volentier: 

o PS s výmerou 30 – 200 ha majú veľké problémy – chýbajú financie, 

 Ing. Zlocha: Spájať sa do väčších celkov, ale to je (vraj) v súčasnosti nepriechodné. 

o právo poľovníctva nie je riešené zákonom č. 97/2013 Z. z., 

 § 5 ods. 2 zákona 2009/274 Z. z. o poľovníctve (Zhromaždenie vlastníkov poľovných 

pozemkov): „Na zhromaždení práva vlastníka vykonáva orgán alebo organizácia podľa 

osobitných predpisov.“ 

 § 11 ods. 1: „O využití práva poľovníctva v poľovnom revíri („Užívanie poľovného 

revíru“) rozhoduje vlastník alebo vlastníci postupom podľa § 5. 

o reštitúcie pozemkov, orná pôda, pasienky, 
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 Ing. Olajec: vláda nemá v pláne otvárať zákon o reštitúciách – iba sa dokončuje  

rozpracované. 

o problémy pri líniových stavbách (tranzity, stožiare, pätky...), v katastri je zavkladovaná 

ťarcha, vecné bremeno je na celú parcelu, má dopad aj na miestne dane, 

 Ing. Olajec: dlhodobý problém – energetické spoločnosti sú veľmi vplyvné 

a komunikácia s nimi je zložitá, 

o očakáva pomoc zo strany štátu pri daniach pre PS, 

o sú problémy pri prenájme lesov LSR, š. p., kde vidí možnosť pomoci od MPaRV SR 

v úprave zákona, 

 Ing. Zlocha: Prenájom je možné realizovať aj inému subjektu.  

o problémy so SPF, ak nie je doriešené vlastníctvo (so SPF je asi ťažká spolupráca), 

o PS sú viazané ekonomikou, pričom si myslí, že malých PS je v Združení viac ,ako veľkých, 

o problémy v chránených územiach označených na LV, 

o MPaRV SR by malo viac finančne pomáhať PS pri budovaní ciest a výsadbe zničených 

porastov a PS nevedia zabrániť prírodným kalamitám. Môže byť poukázané ako 

kompenzácia s ohľadom na verejnoprospešnosť  lesa. 

o aké poslanie plní les pre spoločnosť a štát sa neberie do úvahy (najviac to pociťujú malé PS). 

 Ing. Rastislav Raši, PhD.: Problémy s pozemkovými úpravami. Pomoc vidí v MPaRV SR. 

 Ing. Ján Hudec: Výskyt nedorozumení okolo daní z nehnuteľnosti. EÚ nerozumie problému 

nelegálnosti dreva – ak je drevo nelegálne vyťažené, nie je možné jeho presun na trh zastaviť. 

Toto treba riešiť v zákone o lesoch. 

 Ing. Ján Stehlík: Obhospodarovateľmi lesov môžu byť aj iné subjekty a mal by ich riešiť zákon 

o pozemkových spoločenstvách. 

 Ing. Olajec: Získané podiely majú nižšiu hodnotu, ako náklady na usporiadanie  

vlastníckych vzťahov.   

 

K danému bodu medzi členmi Predstavenstva  pokračovala rozprava:  

 p. Kolesár: Dane z pozemkov obci by mal platiť vlastník, alebo môže zmocniť PS. 

 RNDr. Šaár: Za verejné pozemky by sa nemali platiť dane. PS platia dane za všetky pozemky, 

aj   za tie, ktoré prenajali. U nás ide cesta II. triedy  cez naše pozemky a platíme za ňu daň. 

 Ing. Peťko: Každý starosta si to vysvetľuje po svojom. Nie je jednotný výklad zákona na 

obciach. 

 Ing. Galgoň: Obce, kde tušia že bude dobrý hospodársky výsledok, snažia sa získať peniaze. 

 RNDr. Šaár: Keď vstúpite poľnohospodárovi na pozemok, tak je to porušenie zákona. U nás  

v PS to neplatí. Poľnohospodár má úrodu každý rok, my raz za 80 – 100 rokov. Ing. Mičovský   

nám raz robil posudok na chránené územie. Predložili sme ho na KÚ. KÚ ho preklasifikoval do   

nižšieho stupňa ochrany a nedostali sme žiadny finančný príspevok. 

 Ing. Sarvaš: MPRV SR plánuje zjednodušiť systém klasifikácie lesov podľa  stupňov ochrany. 

Sú názory preklasifikovať lesy na lesy osobitného určenia. Za RZVNLSK je tam zastúpenie Ing.  

Ovseníkom. Diskutuje sa o tom, ktorý systém by bol najlepší. Platiť dane za plochy alebo podľa 

ťažby, alebo podľa iných merateľných hodnôt? Rozhodne s daňami je potrebné niečo robiť. 

 p. Kolesár: Je potrebné vytvoriť jednotnú platformu Štátnych lesov SR a súkromného sektora. 

 RNDr. Šaár: Možno povedať , že 50 rokov sme v strate a potom prichádza postupne kladný  

hospodársky výsledok. To však nikoho nezaujíma. 

 Ing. Galgoň: Robil som si rozbor navyšovania miestnych daní. ¼  nastúpila na sadzby 2,50 €. 

 Ing. Olajec: Dane sú hlavným príjmom obcí. Preto to narastá. Obce môžu dať výnimku vo 

VZN  obcí, ale nie je taká vôľa. ZMOS je silná organizácia a preto nie je politická vôľa tento 

problém riešiť. 

 RNDr. Šaár: Keby dane obciam platili podielnici, obce by mali problémy s výberom daní.   

Okrem toho by vznikali nezhody medzi obcou ako úradom a obyvateľmi – podielnikmi. Takto 

to  PS zaplatí naraz a nie je s tým na obci žiadny problém. 
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 p. Kolesár : Poukázal na nesúlad v oceňovaní pozemkov. Je tam nejednotnosť. Inú cenu 

stanovil štát, inú vypočíta súdny znalec a iná sa používa pri dedičských konaniach. 

 Ing. Kostor: Sú to individuálne názory notárov.  

 Ing. Galgoň: U nás na Horehroní máme vo VZN stanovenú cenu 1 230,- Sk/ha. 

 

Ad.3. Informácia o aktivitách predsedu Združenia od nástupu do funkcie (20.04.2018) a úlohy  

predsedu a kancelárie Združenia na najbližšie obdobie 

 

Bod predniesol predseda Mgr. Martin Kvak, pričom uviedol: 

a) Informácia o aktivitách predsedu Združenia: 

 19.04.2018 sme spolu s podpredsedami a pracovníkom kancelárie Združenia zriadili 

elektronické bankovníctvo pre Združenie za účelom zníženie nákladov za bankové operácie a za 

účelom zjednodušenia realizácie bankových prevodov. 

 20.04.2018 na pozvanie generálneho riaditeľa NLC som sa zúčastnil Lesníckych dni 2018 vo 

Zvolene. Túto príležitosť som využil hlavne za účelom zoznámenia sa s predstaviteľmi 

a pracovníkmi našich partnerských organizácií. 

 02.05.2018 som sa na podnet riaditeľa ÚLPaV – NLC a člena nášho Predstavenstva, pána Ing. 

Milana Sarvaša, PhD., pracovne stretol, pričom sme prerokovali možnosť participácie nášho 

Združenia na niektorom z projektov realizovaných NLC, ktoré by mohli byť finančne prínosné 

pre našich členov. 

 13.05.2018 som sa zúčastnil valného zhromaždenia Urbárskej spoločnosti, pozemkové 

spoločenstvo Sucháň, ktoré je našim členom, na základe pozvánky. Využil som priestor 

v diskusii na to, aby som odpovedal na ich otázky ohľadom problémov, s ktorými sa v ich 

pozemkovom spoločenstve stretávajú. 

 16.05.2018 som sa na pozvanie zo strany Katedry hospodárskej úpravy lesov a geodézie 

Technickej univerzity vo Zvolene zúčastnil pracovného seminára k projektu ALTERFOR. 

 17.05.2018 som sa na pozvanie od vedúceho odboru opravných prostriedkov Okresného úradu 

Banská Bystrica príslušného na riadenie výkonu štátnej správy na území Banskobystrického 

kraja zúčastnil pracovnej porady pozemkových a lesných odborov okresných úradov. V rámci 

programu tohto zasadnutia som vystúpil v bode programu č. 6 s názvom „Výkon štátnej správy 

lesného hospodárstva a poľovníctva z pohľadu Združenia vlastníkov spoločenstevných 

a súkromných lesov Banskobystrického kraja“. 

 S predchádzajúcimi prípravami sme spolu s pracovníkom kancelárie Združenia 18.05.2018 dali 

založiť nové e-mailové schránky pre Združenie, a to nasledovné: predseda@zvsaslbbk.sk, 

kancelaria@zvsaslbbk.sk, dozornarada@zvsaslbbk.sk. Tieto boli zriadené zo strany spoločnosti 

bez potreby navýšiť platby za služby, ktorá nám v súčasnosti zabezpečuje webovú stránku. 

 24.05.2018 bola zabezpečená realizácia seminára k: 

o vykonávaciemu nariadeniu EP a Rady EÚ č. 995/2010, ktorého úlohou je zastaviť obeh 

nelegálne vyťaženého dreva v EÚ; 

o nariadeniu EÚ č. 607/2012 o vykonávacích pravidlách pre systém náležitej starostlivosti; 

o novele zákona č. 97/2013 Z. z. 

Seminár bol organizačne zabezpečený a náležite pripravený zo strany pracovníka kancelárie 

Združenia, Ing. Hajšela, ktorému za túto starostlivú prácu na tomto mieste vyjadrujem 

poďakovanie. Pritom som poskytol príspevok pre RTVS do relácie Farmárska revue. 

 29.05.2018 som sa na základe pozvania zo strany Združenia obecných lesov Slovenskej 

republiky zúčastnil zasadnutia ich valného zhromaždenia. Túto príležitosť som využil na to, aby 

som sa s tamojšími zoznámil a vyjadril im vôľu spolupracovať v medziach našich kompetencií. 

Cenné bolo aj nadviazanie vzťahu s predstaviteľom Diecéznych lesov na Slovensku. 

 31.05.2018 som sa na základe pozvania od generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra 

zúčastnil verejného odpočtu činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2017. 

 05.06. sme mali odborný seminár na tému novelizácie zákona o lesoch a na tému ochrany 

osobných údajov, čomu sa v zmysle nášho dnešného programu budeme venovať v ďalšom bode. 
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 11.06.2018 som bol oslovený spoločnosťou LESMEDIUM, s. r. o, ktoré rediguje a vydáva 

časopis LES & Letokruhy, so žiadosťou o rozhovor, ktorý som poskytol dňa 14.06.2018.  

 12.06.2018 sa konala tlačová beseda politickej strany OĽANO. 

 Čipový preukaz a elektronická komunikácia. 

 Novela zákona 97/2013 Z. z. (v knižnej podobe) – informovanie. 

 Priebežné aktivity: 
o S pracovníkom kancelárie, Ing. Hajšelom, sme zvažovali možnosť získavania príspevkov pre 

naše Združenie zo strany fyzických a právnických osôb, ktoré sa prostredníctvom nášho 

Združenia propagujú prostredníctvom web-stránky, alebo osobnou prezentáciou na našich 

podujatiach. 

Návrh využitia: 

 formou adresovania žiadosti o poukázanie % zo zúčtovanej dane, 

 formou finančného alebo vecného daru pre naše Združenie. 

o Vybavovanie žiadostí o poradenstvo a otázok našich členov. Odpovedali sme na každú vo 

forme poskytnutia názoru a poradenstva, pričom z toho : 2 krát v písomnej podobe, 20 krát 

telefonický a 3 krát osobne. 

o Taktiež som sa po nástupe do funkcie pokúsil rozšíriť našu členskú základňu osobne, na čo 

mi kladne reagovali 3 pozemkové spoločenstvá + 1 asi sprostredkovane. 1 odmietlo (Horná 

Mičiná) a 1 prestalo reagovať (Dolná Mičiná). 

b) Úlohy predsedu a kancelárie Združenia: 

 Zbieranie podnetov na úpravu legislatívy: ekologické funkcie lesa, líniové stavby. 

 Vyhotovenie materiálov pre Združenie: Kódex správania, dokumentácia na úseku ochrany 

osobných údajov (informačný systém, súhlas so spracovaním osobných údajov, 

sprostredkovateľská zmluvy, poučenie), vzor zmluvy o pozemkovom spoločenstve podľa 

novelizácie zákona o PS. 

 Obracanie sa na príslušné orgány štátnej správy so žiadosťami o výklad zákonov: elektronická 

komunikácia s finančnou správou (realizoval Ing. Hajšel), otázky ohľadom zákona o PS 

(zastupovanie členov pri nadobúdaní sporného vlastníctva). 

 

K danému bodu medzi členmi Predstavenstva  bola rozprava: 

 Mgr. Kvak: Informoval  o postupe vypracovania  a schvaľovania Kódexu a o poplatkoch ktoré treba 

uhradiť úradu. Navrhol, že Združenie príjme takýto kódex a PS sa k nemu pridajú. 

 Ing. Kostor: Sú vážnejšie veci ktoré treba riešiť ako je kódex správania. Žiadny papier   

nezabezpečuje ochranu osobných údajov a správanie PS a osôb. 

 JUDr. Čiampor: Na našu stránku treba dať krátku smernicu o Ochrane osobných údajov a nie   

  žiadny KODEX. 

 p. Kolesár: Otvorte si internet a tam nájdete všetko. 

 Ing. Sarvaš: Všetko vychádza zo zákona a preto PS by mali konať v zmysle zákona. Informoval tiež 

o pripravovanej novele Zákona o lesoch. Povedal, že pošle  konsolidované znenie zákona, ktoré je  

potrebné pripomienkovať do 13.07.2018. Položil rečnícku otázku: „Ako to ideme v Združení  

robiť, aby sme niektoré opodstatnené požiadavky dostali do zákona ?„ 

 Ing. Olajec : Bolo by dobré dať na webovú stránku Združenia návod, ako si upraviť Zmluvu v PS 

po nadobudnutí účinnosti novely zákona 97/2013 Z. z. 

 

Ad.4. Zhodnotenie odborných seminárov konaných 24.05.2018 a 05.06.2018 a návrhy na zefektívnenie 

a zatraktívnenie  seminárov do budúcnosti 

 

Zhodnotenie odborných seminárov konaných 24.05.2018 a 05.06.2018 a návrhy na zefektívnenie 

a zatraktívnenie  seminárov do budúcnosti vykonal predseda Združenia Mgr. Martin Kvak. Konštatoval:  

a) Seminár konaný 24.05.2018: 

 Vo vzťahu k vedeniu seminára bolo mne osobne vytknuté, že miestami rýchlo rozprávam, tak 

na to si budem musieť dať pozor. 
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 Konfrontovali sme 4 procedurálne problémy: (1) niektorí členovia chceli, aby bol prednesený 

celý zákon, (2) iní chceli, aby boli len otvorené okruhy a na nich sa mohlo diskutovať 

s prednášajúcim, (3) ďalší chceli, aby sa mohlo diskutovať priebežne a (4) iní by boli radšej, aby 

sa v priebehu nediskutovalo a diskusia bola otvorená až po prednáškovej časti. V jednom 

prípade som aj na ďalší deň obdržal e-mail, kde sa mi jeden člen posťažoval práve na to, že sa 

diskutovalo aj v priebehu.  Na túto správu som odpovedal s tým, že vedenie zodpovedalo forme 

seminára, teda panelovej diskusii. Preto vám predkladám na zváženie to, či by sme mali 

semináre organizovať formou panelovej diskusie, alebo či by sa len táto diskusia mala 

obmedziť, alebo teda či diskusia v priebehu nebude možná vôbec a na jej vedenie bude 

vyčleňovaný priestor až po prednáškovej časti. 

b) Seminár konaný 05.06.2018: 

 Počet  platiacich účastníkov bol 66. Takúto účasť považujeme za nízku. Zaujímal by nás Váš 

názor na lektorov. Konkrétne na Ing. Zlochu a taktiež na Ing. Kukučku.  

 Chceme poznať Váš názor, či takto odprezentované témy boli pre Vás prínosom, či Vás to 

obohatilo  a či to splnilo účel. Musíme si to tu povedať a rozdiskutovať, aby sme vedeli na 

budúce priniesť niečo nové a pre Vás zaujímavé. Ekonomika pri menšej účasti je horšia. 

Optimum je pri účasti nad 100 platiacimi účastníkmi.  

c) Premýšľali sme aj nad zmenou posluchárne pre konanie seminárov. Prichádzali do úvahy 

priestory na MsÚ vo Zvolene, priestory  NLC na Sokolskej ulici a priestory  na TU vo Zvolene. 

Tieto priestory sú všetky novšie, účelovejšie, komfortnejšie ale, najväčším problémom je parkovanie 

motorových vozidiel. Nemáme zmapované koľko účastníkov príde vlastným motorovým vozidlom, 

ale parkovanie na inom mieste ako za Zvolenskou EUROPOU je veľký problém.   

d) Tento rok sme zorganizovali už 3 semináre. Pokiaľ tento rok bude schválená novela zákona 

o Lesoch, alebo niektorá iná ktorá sa bytostne dotýka nás, našich PS, zorganizujeme ešte jeden 

seminár. Chceme sa Vás opýtať, akú problematiku by ste chceli zaradiť do najbližšieho seminára. 

 

K danému bodu medzi členmi Predstavenstva bola rozprava: 

 JUDr. Čiampor: Nie je vhodné prednášajúcemu vstupovať pri prezentácii danej témy. Otázky klásť  

po ukončení prezentácii, alebo uceleného bloku. Mal by si to organizovať prednášajúci. 

Bolo by vhodné na naše semináre prizývať aj v budúcnosti zástupcov OÚ BBK.  

 Ing. Kostor: Nie je potreba meniť zasadaciu miestnosť. Ako parkovisko využívať parkovisko pri   

Hypernove. Je to kúsok do mesta. 

 JUDr. Čiampor: Preveriť, či je potreba  na PS vypracovať Smernicu v zmysle Nariadenia EP 

a Rady  

EU č. 995/2010 a vykonávacieho nariadenia EU č. 607/2012. Pokiaľ je to potrebné, tak pripraviť  

vzorovú  a zverejniť ju na webovej stránke Združenia len pre našich členov. 

  

Ad.5. Informácia  o stave finančných prostriedkov na BÚ združenia a stave platenia  členských  

príspevkov a poistenia členov LS  za rok 2018 

 
Informáciu  o stave finančných prostriedkov na BÚ združenia a stave platenia  členských príspevkov 

a poistenia členov LS  predniesol  Ing. Dušan Hajšel. Prezentoval tieto skutočnosti: 

 Počet členov združenia : 174 

 Stav bežného účtu k 22.06.2018 :   11 113,19 € 

 Stav hotovosti k 22.06.2018 : 1 313,61 €  

 Počet vystavených faktúr za členské na rok 2018 : 174  v sume:   9 921,54 € 

 Počet uhradených faktúr: 163  v sume:   9 334,92 €,  % podiel : 94 % 

 Počet neuhradených  faktúr: 11  v sume  586,62 € 

 Počet vystavených faktúr poistenie členov LS:  76  v sume :  1 230,00 € , z toho VšLP 210,00 € 

 Počet  uhradených  faktúr:  74  v sume:  1 210,00 € , percentuálny podiel: 97 % 

 Počet neuhradených  faktúr:  2  v sume : 20,00 € 

 Príjem do združenia 2 % daní z príjmu:  1 581,37 € 
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 Neplatiči členského príspevku za rok 2018: PS Urbár Strelníky  (36,97 €)                                                                                                                                                                        

PS Oravce  (25,76  €), PS pasienkárov Heľpa  (53,11 €), PS urbarialistov Heľpa (36,81 €), PS 

Gregorova Vieska  (44,79 €), PS Javor Divín (5,31  €), PS Dolný Dačov Lom  (8,47 €), PS 

Zvolenská Slatina  (229,09  €), PS Urbár  Sliač  Rybáre  (39,68  €), PS Horné Opatovce  (83,94 €). 

 Požiadal prítomných členov Predstavenstva, aby  v rámci svojich kontaktov pomohli uhradiť 

základnú povinnosť každého členia Združenia „ZAPLATENIE ČLENSKÉHO  PRÍSPEVKU„. 

 

Členovia predstavenstva vyjadrili jednomyseľný názor, že je potrebné neplatičov vyrozumieť 

listom na splnenie si svojich základných povinností. RNDr. Šaár poukázal na skutočnosť, že príjem z daní 

v reálnej čiastke je nižší ako v minulosti, ale treba si uvedomiť, že zákon ponížil možnosti odvodu z 2 % na 1 

%  z výšky odvedenej dane Finančnej správe. 

 

Ad. 6. Personálne a mzdové návrhy výkonných pracovníkov Združenia , zmenu organizácie práce 

výkonných pracovníkov Združenia 

 

Šiesty bod programu predložil predseda Združenia. Informoval, že pracovný vzťah so Združením má od 

20.04.2018, keď od JUDr. Čiampora prevzal funkciu predsedu Združenia písomnou formou. Bol vystavený 

menovací dekrét, na ktorého základe bol založený pracovno-právny vzťah (už nie na dohodu, ako doposiaľ) 

s mesačnou odmenou 150,- €. Menovací dekrét podpísali obaja podpredsedovia Združenia. Týmto sa 

zjednoduší a zlepší administratíva okolo výkazníctva odpracovaných hodín a zároveň bude umožnené časovo 

neobmedzené pôsobenie predsedu. 

Po dohode s pracovníkom kancelárie Ing. Hajšelom si usporiadali povinnosti tak, aby: (a) úradné hodiny 

v kancelárii Združenia zostali nezmenené, (b) sme boli schopní pokryť všetky akcie a podujatia, kde naša 

účasť za Združenie je potrebná, vhodná alebo prínosná a aby (c) predseda mohol pracovne pôsobiť bez 

viazania  sa na kanceláriu Združenia. To znamená, že pravidelne a trvale v kancelárii Združenia bude  Ing. 

Hajšel a predseda podľa potreby. Ing. Hajšelovi tým pribudne kancelárskej a reprezentatívnej práce, ale 

vďaka zavedeným racionalizačným a úsporným opatreniam finančné náklady na jej zvládnutie nebudú 

predstavovať nadmerné zaťaženie na rozpočet Združenia. 

V zmysle uvedeného predseda predložil Predstavenstvu na schválenie návrh mzdovej zainteresovanosti 

výkonných pracovníkov Združenia s účinnosťou od 1.07.2018 takto: 

 Predseda: 150,- €/mesiac. 

 Pracovník kancelárie: 300,- €/mesiac (na našej ekonomickej bilancii sa to neodrazí, nakoľko sa nám  

niektorými opatreniami, ktoré sme prijali, znížia náklady na prevádzku Združenia). 

 Účtovníčka: Ostáva nezmenené (80,- €/mesiac).  

Po diskusii predstavenstvo jednohlasne schválilo upravenú mzdovú zainteresovanosť takto: 

 Predseda: 200,- €/ mesiac 

 Pracovník kancelárie Združenia : 300,- €/ mesiac 

 Účtovníčka: 80,- €/ mesiac 

 

Ad. 7. Príprava na zasadnutie RZVNL Slovenska (Prerokovanie programu zasadnutia a poverenie 

predsedu zastupovaním ZVSaSL BBK v Rade) 

 

Predseda Združenia Mgr. Martin Kvak oboznámil predstavenstvo s programom pripravovaného 

zasadnutia Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, ktorá bude zasadať 27.júna 2018 o 8 

hodine v sídle Združenia obecných lesov Slovenska. Program pripravovanej Rady je nasledovný:  

1. Otvorenie 

2. Novela zákona č. 326/2005 Z. z., medzirezortné pripomienkové konanie, prerokovanie predbežných 

pripomienok s generálnym riaditeľom sekcie lesníckej spracovania dreva MPRV Ing. Kickom  

3. Priebeh novelizácie ostatných zákonov - zákon o poľovníctve, zákon o ochrane prírody 

4. Novela zákona č.97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, informačné aktivity v regiónoch SK 

5. Aktuálne problémy vzťahov ochrany prírody a vlastníkov lesov- zonácia TANAP, Poloniny... 

6. Smernica EK o ochrane osobných údajov, dopady na lesné podniky, informačné aktivity 
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7. Diskusia na tému: "Hľadanie nového modelu pre jednotné zastupovanie vlastníkov lesov pred 

orgánmi štátnej a verejnej správy"  

8. Rôzne  

9. Záver 

 

K predloženému bodu medzi členmi Predstavenstva bola rozprava: 

 Predstavenstvo jednohlasne splnomocnilo Mgr. Martina Kvaka, Predsedu Združenia   

zastupovať ZVSaSLBBK   v Rade ZVNL Slovenska. 

 Ing. Sarvaš, Ing. Olajec: V súčasnosti nie je politická vôľa riešiť problém líniových stavieb. 

 Ing. Sarvaš: Informoval a položil otázku: „ Ako nastaviť PRV po roku 2021„? 

 Ing. Galgoň: Strojová technika pre malé PS je nerentabilná – nie je ju možné využiť. Aj ŠL SR si   

na práce prenajímajú firmy, ktoré takéto mechanizmy vlastnia. Dôvod: ekonomika. 

 Mgr. Kvak: Hľadať formy využívania pracovnej sily z Verejnoprospešných činností na obciach. 

 

Ad. 8. Odsúhlasenie podania žiadosti na MPRV SR o dotáciu na rok 2018 

 

Predseda Združenie Mgr. Martin Kvak predložil návrh, aby Združenie aj tento rok predložilo žiadosť na 

MPaRV SR o poskytnutie dotácie na poradenskú a vzdelávaciu činnosť  Združenia vo výške 5 000,- EUR. 

Návrh podporili všetci prítomní členovia Predstavenstva a bol jednohlasne schválený. 

 

Ad. 9. Stanovisko k TB politickej strany OĽANO, konanej dňa 12.06.2018 v NR SR 

 

Predseda Združenia, Mgr. Martin Kvak, oboznámil Predstavenstvo o tom, že kancelária Združenia ho 

informovala o obdržaní viacerých sťažností našich členov na vyjadrenie predstaviteľa politickej strany 

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) a poslanca NR SR, p. Ing. Martina Fecka, ktoré 

odznelo na tlačovej besede tejto politickej strany konanej v priestoroch NR SR dňa 12.06.2018.  

Táto beseda sa týkala pripravovaných návrhov strany OĽANO k plánovanej novele zákona o lesoch. 

Tlačovú besedu vysielala v priamom prenose spravodajská televízia TA3. Ďalšími účastníkmi TB boli: p. 

Veronika Remišová a p. Ján Mičovský. Predseda ďalej oznámil, že mu bol prostredníctvom kancelárie 

odovzdaný list na predloženie Predstavenstvu s tým, že bude zaslaný Ing. Feckovi, v ktorom dotknutí 

vlastníci lesov vyjadrujú pohoršenie nad necitlivým zásahom do práce statočných a poctivých členov 

Združenia. List bol v nasledujúcom znení: 

(Začiatok listu) 

Vážený pán poslanec, 

na podnety našich členov, Predstavenstvo Združenia vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov  

Banskobystrického kraja na svojom riadnom zasadnutí, konanom dňa 25.06.2018 sa zaoberalo tlačovou 

besedou  strany  OĽaNO,  ktorá sa konala v budove NR SR 12.júna 2018, ktorú v priamom prenose vysielala 

spravodajská  televízia  TA3. 

Predstavenstvo  si plne uvedomuje práva a povinnosti  poslancov Národnej Rady SR. K programovej 

stránke tlačovej besedy  Predstavenstvo nemá námietky, i keď na prednesené témy má svoje názory a bolo 

by zaujímavé si ich prediskutovať  za okrúhlym stolom. 

S čím však predstavenstvo nemôže súhlasiť , sú Vaše verbálne  formulácie, ktoré ste  použili pri 

zdôvodňovaní  riešenia kalamity a odmeňovania  odborných lesných hospodárov. Citujeme: ....“ Možno že 

ste počuli, že urobiť si kalamitu je otázka na počkanie. A práve táto kalamita je v mnohých prípadoch 

znevažovaná na to, že dochádza ku korupčným správaniam či už hospodárov, alebo vlastníkov lesa....“ / 

koniec citátu /. 

Vážený pán poslanec, tým ste zneuctili  poctivú prácu stovky členov výborov a dozorných rád 

pozemkových spoločenstiev  a stovky  odborných lesných hospodárov. 

Pokiaľ máte také poznatky ktoré ste prezentovali  na tlačovej besede, bolo Vašou povinnosťou  ich 

oznámiť orgánom činným v trestnom konaní. Pokiaľ  ste tak neurobili, nemáte morálne právo  sa takto 

vyjadrovať a Predstavenstvo od Vás očakáva  verejné ospravedlnenie sa poctivým ľuďom ktorí nepatria do 

skupiny, ktorú ste takto pomenovali. Poslanec  Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný činiteľ, 
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nemá právo bez dôkazov verejne urážať  poctivých občanov  Slovenskej republiky.  

     S úctou 

(Koniec listu) 

 

K uvedenému predseda otvoril diskusiu s tým, že navrhol, aby sme prvotne p. poslanca kontaktovali so 

žiadosťou o podanie vysvetlenia s tým, že by mu bolo poukázané na to, ako boli tieto jeho vyjadrenia prijaté 

niektorými vlastníkmi lesov. Následne, ak by sa to preukázalo byť potrebné, by bol p. poslanec požiadaný 

o zjednanie nápravy ospravedlnením, prípadne inou primeranou formou. Pokiaľ by sa toto ale preukázalo 

byť neúčinným riešením a bolo by požadované jeho verejné ospravedlnenie, tak by sme podstúpili príslušné 

kroky, a to konkrétne uskutočnili verejnú výzvu otvoreným listom, v ktorom by sme žiadali verejné 

ospravedlnenie. 

Ing. Kostor navrhol postupovať takým spôsobom, že verejná výzva bude učinená bezodkladne, nakoľko 

je možné, že v prípade zdĺhavejšieho vybavovania veci by riešenie mohlo stratiť účinok. Zdôvodnil to ďalej 

konkrétne tým, že v prípade uplatnenia návrhu predsedu, Mgr. Kvaka, by sa vec mohla riešiť aj 2 mesiace, 

a to by sa už v spoločnosti mohlo zabudnúť, o čo ide. 

Následne sa do diskusie prihlásil dr. Sarvaš, ktorý zo svojej strany ponúkol prevedenie listu do podoby 

oficiálnej tlačovej správy a zároveň jeho preštylizovanie s tým, že bude následne odoslaný spravodajským 

médiám na publikovanie. 

Väčšina členov Predstavenstva sa priklonila k návrhu Ing. Kostora s možnosťou ponúknutou zo strany dr. 

Sarvaša, a tak predseda svoj návrh stiahol. 

 

Ad. 10. Rôzne 
 

Informácia o reštrukturalizácii webovej stránky – prezentoval Mgr. Kvak, predseda Združenia 

 Dospeli sme k záveru, že najrýchlejšia forma presunu informácií na PS je internet. Rozhodli sme sa  

našu stránku sprehľadniť, rozšíriť a urobiť ju zaujímavou a pútavou nie len pre členov, ale aj pre 

nečlenov. Poštovné poplatky neustále rastú, posielanie poštových zásielok je vysoko pracné 

a nákladné, preto internetová komunikácia sa musí stať na PS samozrejmosťou. Stránka je 

momentálne v rekonštrukcii, je ale prístupná a bude  dokončená do 30.08.2018. 

 

Nové formy komunikácie s PS pre zlepšenie poradenskej a informačnej činnosti PS – prezentoval Mgr. 

Martin Kvak, predseda Združenia: 

 Máme v úmysle chodiť aj do rôznych častí BBK – do jednotlivých okresov. Požiadame OÚ 

o zvolanie zástupcov neštátneho sektora, kde požiadame o možnosť vystúpenia a prezentovanie 

našej činnosti Združenia. Získavanie nových členov. 

 Taktiež sme pripravení stretnúť sa s našimi členmi (výbormi PS) v jednotlivých okresoch a v užšom 

kruhu riešiť problémy, ktoré našich členov najviac ťažia a zaujímajú.  

 Možnosť vytvárania odborných pracovných skupín Predstavenstvom na riešenie problémov z oblasti 

legislatívy, ekonomiky, hospodárenia v lesoch a podobne. Členmi týchto skupín by boli zástupcovia 

našich PS. Je to myšlienka ktorá si žiada okruh ľudí, ktorí by chceli pracovať v prospech Združenia, 

to znamená v prospech všetkých PS. 

o Ing. Kostor: Navrhol, aby pracovné skupiny zriaďoval sám predseda podľa potreby. 

 

Následne sa otvorila širšia diskusia: 

 P. Kolesár: Hovoril o novom fenoméne „OSOBNÝ  BANKROT„ a jeho dopadoch na PS. 

Má skúsenosti s jednou bratislavskou firmou o jednej osobe. Komunikuje so správcom konkurznej 

podstaty a napísal mu už 4 listy. Problém je v predkupnom práve. Správca konkurznej podstaty tvrdí,  

že kúpiť podiel  osoby, ktorá vyhlásila osobný bankrot, môže ktokoľvek. Je tu nesúlad v zákonoch 

a zákon o osobnom bankrote  nepozná náš Zákon 97/2013 Z. z. a opačne. Tieto prípady vznikajú 

a budú narastať. 

 Ing. Bosák poukázal na potrebu sledovania Obchodného vestníka.  
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 Predstavenstvo: Na tieto skutočnosti je potrebné upozorniť MPaRV SR a požiadať o operatívne  

 riešenie nedokonalosti zákonov  cez vládu SR. 

 Ing. Hajšel informoval o písomnom stanovisku Finančnej správy k používaniu elektronickej 

komunikácie na PS: Od 1.1.2018 sa rozšíril okruh elektronicky komunikujúcich so správcom  

dane o právnické osoby zapísané v obchodnom registri a ich zástupcov a od 1.7.2018 fyzické osoby 

– podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov a ich zástupcov.  

To znamená, že táto povinnosť sa nevzťahuje na PS, občianske združenia a pod., nakoľko tieto 

subjekty nemajú povinnosť registrovať sa v OR. PS sa registrujú v osobitných registroch na 

okresných úradoch. To znamená, že aj naďalej môžu podávať dokumenty v písomnej forme. 

Samozrejme, dobrovoľne sa môžu aj PS registrovať na elektronickú komunikáciu. (Stanovisko zo 

dňa 20.06.2018). 

 

N Á V R H   N A   U Z N E S E N I E 

 

A. Predstavenstvo  berie na vedomie: 
1. Ústnu informáciu prednesenú Ing. Hajšelom o kontrole plnenia uznesení  zo zasadnutí  

predstavenstva 19.03.2018 a 07.4.2018. 

2. Zhodnotenie 24. zasadnutia Valného zhromaždenia predsedom združenia. Rozbor diskusných  

príspevkov a rozpravu  k danému bodu. 

3. Informáciu o aktivitách predsedu Združenia od nástupu do funkcie 20.04.2018 a úlohy predsedu 

a kancelárie Združenia na najbližšie obdobie ako aj diskusiu k danému bodu.  

4. Ústne zhodnotenie odborných seminárov konaných 24.05.2018 a 05.06.2018 predsedom Združenia 

a členmi Predstavenstva Združenia. 

5. Informáciu o stave finančných prostriedkov na b. u.  Združenia a stave platenia členských 

príspevkov a poistenia členov lesnej stráže za rok 2018. 

6. Informáciu o pripravovanom zasadnutí RZVNL Slovenska. 

7. Informáciu o rekonštrukcii webovej stránky. 

8. Informáciu o nových možných formách komunikácie vedenia s PS. 

 

B. Schvaľuje: 
1. Mzdovú zainteresovanosť výkonných pracovníkov Združenia s účinnosťou od 01.07.2018 takto: 

 Predseda: 200,- €/mesiac 

 Pracovník kancelárie Združenia : 300,- €/mesiac 

 Účtovníčka : 80,- €/ mesiac 

2. Nomináciu Mgr. Martina Kvaka – Predsedu ZVSaSL BBK za stáleho člena Rady ZVNL Slovenska.  

3. Návrh podania žiadosti na MPaRV SR o dotáciu na rok 2018 v sume 5 000,- € na poradenskú a 

vzdelávaciu činnosť Združenia.  

4. Stanovisko k TB parlamentnej strany OĽaNO, konanej dňa 12.06.2018 v NR SR. 

 

C. Ukladá: 
1. Predsedovi Združenia  obrátiť sa na MPaRV SR s požiadavkou, aby tvorbe zákona o miestnych  

daniach boli oslobodené PS ktoré obhospodarujú les do 50 rokov a dane sa stanovovali podľa ťažby   

drevnej hmoty v príslušnom roku. 

T: 31.10.2018                                                                               Z: Mgr. Martin Kvak   

2. Predsedovi Združenia zaslať neplatičom členského príspevku  list, aby si splnili základnú povinnosť 

v zmysle Stanov Združenia a uhradili členský príspevok najneskôr do  30.09.2018. 

T: 30.07.2018                                                                               Z: Mgr. Martin Kvak  

3. Predsedovi Združenia vypracovať Smernicu „ Ochrana osobných údajov „ a zverejniť ju na webovej   

stránke Združenia pre našich členov. 

T: do 30.06.2018                                                                          Z: Mgr. Martin  Kvak  

4. Vypracovať a zaslať žiadosť na MPRV SR o dotáciu na rok 2018 v sume 5 000,- € , účelovo na 

vzdelávaciu a poradenskú činnosť Združenia.  
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T: do 15.09.2018                                                                          Z: Mgr. Martin Kvak 

5. Zaslať List – Stanovisko Predstavenstva  k TB parlamentnej strany OĽANO v spravodajskej televízii   

TA3 12.06.2018 na zverejnenie do TASR a mesačníka Les & Letokruhy.  

T: 15.07.2018                                                                               Z: Mgr. Martin Kvak 

6. Predsedovi Združenia vypracovať „ NÁVOD „ ako si upraviť  Zmluvu na PS v zmysle novely 

zákona 97/2013 Z.z. Tento materiál zverejniť  len pre členov na webovej stránke Združenia. 

T: do 30.09.2018                                                                          Z: Mgr. Martin  Kvak 

7. Predsedovi Združenia vypracovať Smernicu v zmysle Nariadenia EP a Rady EU č. 

995/2010 vykonávacieho nariadenia EU č. 607/2012  a zverejniť ju na webovej stránke Združenia 

pre našich členov. 

T:  do 30.09.2018                                                     Z: Mgr. Martin  Kvak   

8. Predsedovi Združenia listom upozorniť MPaRV SR na nesúlad zákonov o Osobnom bankrote 

a Zákona 97/2013 Z.z.  a požiadať MPaRV SR  o operatívne riešenie nedokonalosti týchto   

zákonov cez vládu SR. 

T:  do 30.09.2018                                                              Z: Mgr. Martin Kvak 

 

Ad. 11. Záver 

 

Na záver predseda Mgr. Martin Kvak  poďakoval členom Predstavenstva a Dozornej rady za aktívnu 

účasť a za vecné pripomienky a námety. Predstavenstvo bolo ukončené 16.15 hod. 

 

 

Zápisnicu  spracoval: Ing. Dušan  Hajšel,  vo Zvolene, dňa: 19.07.2018 

 

Zápisnicu overil: Ing. Igor Olajec, vo Zvolene, dňa 20.07.2018 

 

 

Vo Zvolene,  dňa: 24.07.2018 

 

 

 

 

 

                                                                                                Mgr. Martin Kvak 

                                                                                       predseda združenia  

 

 

PRÍLOHY 

Príloha 1: Prezenčná listina 

Príloha 2: Pozvánka na zasadnutie Predstavenstva 

Ostatné prílohy (len pre internú potrebu kancelárie Združenia): Písomné materiály, ktoré  boli predmetom 

rokovania Predstavenstva  


