
Ad.1. VYHODNOTENIE  PLNENIA UZNESENÍ  Z PREDSTAVENSTVA 12.12.2019: 
 

Predseda združenia po rozprave k jednotlivým bodom programu, ako sú uvedené v zápisnici 

naformuloval návrh na uznesenie: 

A./  Predstavenstvo  berie na vedomie:   

1. Písomnú informáciu o kontrole plnenia uznesení  zo zasadnutia predstavenstva  z 20.05. 2019.  

2. Informáciu o činnosti Združenia a aktivitách predsedu Združenia od posledného zasadnutia 

Predstavenstva a úlohy a kancelárie na najbližšie obdobie.   

3. Informáciu o činnosti Rady ZVNL Slovenska od posledného zasadnutia predstavenstva.  

4. Zhodnotenie odborných seminárov k novelám zákonov č. 326/2005 Z.z. a č. 543/2002 Z.z. 

a informáciu o regionálnom stretnutí so zástupcami PS okresu Brezno na OÚ v Brezne. 

5. Písomnú informáciu o stave finančných prostriedkov na b. ú. Združenia a stave platenia 

členských príspevkov a poistenia členov lesnej stráže za rok 2019 a neplatičoch prednesenú 

Ing. Hajšelom. 

6. Príprava seminára pre ekonómky a funkcionárov PS koncom januára 2020 a predpríprava VZ 

na rok  

2020. 

7. Informáciu o činnosti  pracovnej komisie ako poradného orgánu predsedu, prednesenú 

predsedom  

Mgr. Martinom Kvakom. 

8. Informáciu o postupe presadzovania požiadaviek neštátneho sektora v predvolebnej kampani   

parlamentných volieb 2020 prednesenú predsedom Mgr. Martinom Kvakom. 

B./ Schvaľuje:  

1. Spropagovanie pripravovanej akcie SLK na odhadovaný deň 18.01.2020 s miestom konania 

Námestie SNP vo Zvolene. 

2. Smernicu o činnosti pracovných komisií ZVSaSLBBK. 

3. Finančný limit evidencie  neinvestičného majetku združenia  vo výške 30,- EUR. 

4. Mimoriadnu odmenu pre predsedu Združenia Mgr. Martina Kvaka vo výške 500,- EUR za 

konzultačnú a vzdelávaciu činnosť v priebehu roka 2019. Odmenu vyplatiť  vo výplatnom 

termíne   december 2019. 

5. Termín konania Valného zhromaždenia na 12 marca 2020, alebo 26 marca 2020 na 14 hodinu 

a predbežne členov informovať o tomto termíne. 

C./ Ukladá: 
1. Prerokovať na RZVNLS význam inštitútu lesohospodárskej inšpekcie a pokiaľ sú niektoré 

z jej pracovných funkcií nad rámec dosahovania jej účelu, tak skoncipovať návrh na úpravu 

legislatívy. 

T: Najbližšie zasadnutie RZVNLS     Z: Mgr. Martin Kvak  

 

VYHODNOTENIE: Nesplnené (z menšej časti splnené) 

 Zdôvodnenie: Zasadnutie členov RZVNLS sa neuskutočnilo z dôvodu nastania 

mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky, ktorá zamedzila možnosti 

stýkania sa viacerých osôb. Predseda ale v rámci možností o týchto veciach 

informoval telefonicky predsedu ÚRZVNLS a predsedu ZOLSR (aj osobným 

stretnutím ešte pred nastaním mimoriadnej situácie), ako predstaviteľov dvoch členov 

RZVNLS, aby o tomto našom zámere boli už oboznámení a na toto boli už 

upozornení. 

 

2. Ing. Dušanovi Hajšelovi , spracovať návrh mimoriadnej odmeny pre Mgr. Martina Kvaka vo 

výške 500,- EUR pre výplatu 12.2019. 

T:  do 15.12.2                                                                                             Z: Ing. Dušan Hajšel  

VYHODNOTENIE: Úloha splnená  

 

3. Predsedovi Združenia vstúpiť do rokovania s právnym odborom MPRV SR a ujasniť si 

nanesené problémy v záverečnej rozprave v bode číslo 7. Rôzne („Výkon práva poľovníctva 

a úhrady  SPF a PS. Zmluvy so SPF.  Zmluvy ktoré boli uzatvorené platia do ich ukončenia. 



Nové sa neuzatvárajú.  SPF nechce zmluvy. Prevláda aj taký názor, že PS uzatvoria zmluvy 

priamo s podielnikmi a tým nebudú   vyplácať SPF. Údajne to tak môže byť a nie je to 

protizákonné. Treba to ešte overiť. Problém s odkupovaním podielov od subjektov ktoré už 

neexistujú, ktoré zanikli. Zmluvy musia odsúhlasiť štatutári, ktorí už neexistujú. Sú to 

nedoriešené ustanovenia v zákonoch. Dá sa to so štátom, ale nie so súkromnými vlastníkmi. 

A tu je na mieste položiť si aj otázku: „Koho uznať za neznámeho vlastníka?„)     

O výsledku informovať členskú základňu cez webovú stránku Združenia a Predstavenstvo 

Združenia. 

      T: 29.02.2020                                                                                             Z: Mgr. Martin Kvak  

      VYHODNOTENIE: Čiastočne splnené. 

Zdôvodnenie: Odpoveď na dotaz prišla až dňa 14.05.2020. Predseda priznáva, že následne 

zabudol obdržanú odpoveď MPaRV SR na webovú stránku Združenia umiestniť. 

 

 

VYHODNOTENIE  PLNENIA UZNESENÍ  Z VZ  KONANÉHO DŇA:  06.04.2019:  

Valné zhromaždenie 

A. Berie na vedomie: 

Správu  predstavenstva  o činnosti  Združenia  za rok  2018.    

 

B. Schvaľuje:    
1. Úlohy Združenia na rok 2019, prednesené v Správe o činnosti predsedom Združenia. 

2. Správu Dozornej rady o výsledkoch finančného hospodárenia Združenia v roku  2018. 

3. Návrh  finančného  rozpočtu  Združenia na  rok  2019. 

4. Plán  vzdelávacej, poradenskej a informačnej  činnosti  na  rok  2019.  

5. Zmeny Stanov  Združenia. 

 

C. Ukladá: 
1. Zabezpečiť realizáciu  projektu vzdelávacej  a poradenskej  činnosti  na rok 2019. 

T: Trvalý      Zodpovedný: predseda  Združenia  

 

      VYHODNOTENIE : Úloha bola splnená . Zorganizovali sme počas roka 3 odborné  

      semináre podľa plánu.  

 
2. Riešiť pripomienky vznesené zástupcami PS  na  25.Valnom zhromaždení na najbližšom zasadnutí 

predstavenstva. Prijať opatrenia a riešiť  ich v súčinnosti s RZVNL Slovenska. 

      T: ako v texte     Zodpovedný: predseda Združenia    

 

      VYHODNOTENIE : Úloha splnená.  Na predstavenstve Združenia 20.mája 2019 bolo  

      vykonané zhodnotenie VZ konaného dňa 6.4.2019. V zápisnici z predstavenstva sa   

      uvádza: 
Úvodom kancelár Združenia, Ing. Hajšel, konštatoval, že účasť členov na VZ bola nízka. VZ bolo 

uznášania schopné. Oproti minulosti, aj počet pozvaných hostí nenaplnil očakávania (Ing. Ovseník, 

Ing. Štulajter, CSc., Ing. Sarvaš, PhD.). Po stránke organizačnej VZ bolo pripravené dobre. Diskusia 

bola kultivovaná a vecná. Nespokojnosť vyjadril k procedúre schvaľovania novely Stanov združenia. 

Podľa neho veci sa nedomysleli. Návrh novely Stanov mal byť rozposlaný na PS členom na vyjadrenie 

a potom mal prejsť cez predsedníctvo a  Predstavenstvo Združenia a tak mal byť predložený na 

schválenie VZ. Takéto dokumenty si žiadajú čas, zapojenie celej členskej základne do 

pripomienkového konania a hľadanie konsenzu. 

- Mgr. Kvak: Vyjadril súhlas s hodnotením výšky účasti. Za jednu z možných príčin nižšej účasti vidí 

aj ohlasy zo strany členov, ktorí ho informovali, že im pozvánka neprišla, pričom uviedli, že možno 

prichádzali na staré adresy (v tomto období dochádza k výmenám vo vedeniach pozemkových 

spoločenstiev). Novelizáciu stanov hodnotil, že svoj účel splnila: všetky návrhy na novelizáciu sa 

podarilo do Stanov reflektovať. 



- Ing. Kostor: Nevidí tento problém tak negatívne. Nakoniec došlo k dohode. Aj v PS máme 

aktívnych a pasívnych členov. 

- JUDr. Čiampor: Procedurálnu a organizačnú stránku zasadnutia, ako aj prebehnutú diskusiu, 

hodnotí ako vecnú a demokratickú. 

 

- K diskusným príspevkom, ktoré odzneli na VZ, rozprava nebola; na všetky diskusne príspevky       

  bolo uspokojivo odpovedané na VZ. 

Za účelom efektívnejšieho riešenia dotazov členov Združenia ako aj pomoci predsedovi pri 

plnení jeho úloh boli zriadené odborné komisie Združenia. Tieto sa, okrem iného, v roku 2020 

venovali práve aj výzvam valného zhromaždenia Združenia, čoho výsledkom je pripravovanie 

návrhu na zmenu a doplnenie zákona o pozemkových spoločenstvách. Plánom nášho Združenia 

je všetky naše doterajšie poznatky a skúsenosti s nastavením a aplikáciou zákona 

o pozemkových spoločenstvách reflektovať do nášho vlastného pohľadu predstaveného v 

komplexnejšom návrhu na zmenu a doplnenie tohto zákona. O tomto pláne a návrhu postupu 

predseda Združenia informoval kolegov z RZVNLS, ktorí k tomuto zaujali kladné stanovisko. 

 

 
3. Osloviť všetky OÚ - pozemkové a lesné  odbory v Banskobystrickom kraji a spoločne riešiť  

zvýšenie organizovanosti PS v Združení.  

T: Priebežne počas roka    Zodpovedný: predseda  Združenia   

 

       VYHODNOTENIE :  Úloha bola splnená. Okresné úrady boli oslovené listom   

       a niektoré aj verbálne pri osobnom , alebo telefonickom kontakte predsedu  

       Združenia s vedúcimi odborov OÚ v rámci BBK. 

 
4. Riešiť nájomné a podiely na zisku a majetku, tzv. dividendy, požadované platiť SPF Bratislava za 

neznámych a nezistených vlastníkov. 

T: ihneď a počas roka 2019   Zodpovedný: predseda Združenia   

 

VYHODNOTENIE: Splnené/plnené: Za účelom riešenia tejto problematiky sa predseda 

Združenia spolu s predsedníčkou PS Sásová, Ing. Zorou Majlingovou, stretol dňa 

07.05.2019 s prednostom OÚ BB a členom politickej strany SNS, pánom Radovanom 

Balážom, s cieľom predrokovania možnosti legislatívnej úpravy zákona č. 97/2013. 

Výsledkom rokovania bolo dohodnutie sa na zhotovení vlastného návrhu na zmenu 

a doplnenie zákona č. 97/2013 zo strany nášho Združenia, ktorý by sme následne 

prerokovali v rámci RZVNLS a išli v jeho presadzovaní u zákonodarného zboru 

spoločnými silami s cieľom zvýšiť šance na jeho presadenie. V priebehu roku 2019 a 2020 

došlo k skoncipovaniu znenia návrhu z našej strany (predseda + predstavenstvo + 

komisie) a po jeho schválení Predstavenstvom by bol prednesení na najbližšom zasadnutí 

RZVNLS pre získanie ich podpory a dohodnutie ďalšieho postupu. Zároveň sa ale medzi 

zainteresovanými dostalo ku konsenzu, že tento návrh na zmenu a doplnenie zákona 

nebude posielať samostatne ale zakomponuje sa do komplexnejšieho návrhu, ako je 

uvedené v vyhodnotení uznesenia č. 2, vyššie. 

 

  

 

 

 
 

 

 

 


