
 

 

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

Banskobystrického  kraja,  ktoré  sa  uskutočnilo dňa 11. marca  2019  o 13.00 hod. v zasadačke  

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

 

 

 

 

Prítomní: podľa pripojenej prezenčnej listiny  

 

P R O G R A M :  

 

1. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia predstavenstva 

2. Informácia o aktivitách predsedu Združenia od posledného zasadnutia Predstavenstva a úlohy 

predsedu a kancelárie Združenia na najbližšie obdobie. 

3. Zhodnotenie odborného seminára ekonómok a účtovníčok konaného dňa 29.01.2019. 

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

a poistenia členov lesnej stráže za rok 2019. 

5. Príprava Valného zhromaždenia za rok 2018. Schválenie dokumentov predkladaných na VZ:   

         • Termín a miesto konania, čas konania  a program VZ  

         • Návrh rozpočtu Združenia na rok 2019  

         • Návrh plánu vzdelávacej a poradenskej činnosti  

         • Správa dozornej rady  

         • Návrh Uznesenia z VZ 

6. Rôzne   

7. Prijatie uznesení a záver  

 

 

OTVORENIE 

 

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

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

Program bol jednohlasne schválený. Za spracovateľa zápisnice bol schválený Ing. Dušan Hajšel a za 

overovateľa zápisnice Ing. Igor Olajec.  

 

_______________________________________________________________________________________ 

                                                                           ROKOVANIE 

 

AD. 1.: KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ Z POSLEDNÉHO ZASADNUTIA 

PREDSTAVENSTVA 

 

Kontrolu  plnenia  uznesení  z posledného zasadnutia  Predstavenstva vykonal Ing. Hajšel.  Konštatoval, že 

všetky prijaté uznesenia  boli v termínoch rozpracované a prevažne sú už aj splnené.  Vyhodnotenie plnenia 

uznesení bolo členom Predstavenstva a DR  zaslané 7.03.2019 písomnou formou  e-mailom.  

 

UZNESENIE  Z  19. NOVEMBRA  2018 : 

C./ Predstavenstvo  ukladá : 

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

    povinnosť v zmysle Stanov Združenia a uhradili členský príspevok najneskôr do    

    31.12.2018. Pokiaľ tak neurobia, zrušiť im členstvo v Združení v zmysle Stanov Združenia. 



 

 

    T: 15.12.2018                                                                               Z. Mgr. Martin Kvak  

Vyhodnotenie : Úloha bola  v stanovenom termíne splnená. 
 

2. Predsedovi Združenia iniciovať stretnutia so zástupcami ZMOS SR, Lesy SR š.p., ÚNIA  

     regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, ÚNIA diecéznych lesov  

     Slovenska, ZOL SR, SLK SR a prerokovať  s nimi postup oslobodenia obecných daní za lesné   

     porasty do prvej prebierky. 

     T:  do 30.04.2019                                                                        Z: Mgr. Martin  Kvak 

   

Vyhodnotenie: Dňa 10.01.2019 na zasadnutí členov RZVNLS sa jej členovia dohodli, že v tejto záležitosti 

bude v prospech všetkých členov RZVNLS jednať ÚRZVNLS, v zastúpení jej predsedom, Ing. Milanom 

Ovseníkom, a ZOLSR, v zastúpení jej prezidentom, Ing. Milanom Dolňanom. Nakoľko je táto záležitosť 

v našom hlbšom záujme, tak predseda ZVSaSLBBK požiadal predstaviteľov členov RZVNLS aj o naše 

začlenenie do jednaní ohľadom oslobodenia alebo zmiernenia platby obecných daní, a s tým aj o naše 

informovanie v prípade, keď bude mať k nejakým krokom týmto smerom dôjsť. Naša požiadavka bola 

akceptovaná. Momentálne je očakávaná informácia od doterajších pôsobiacich v tejto veci, teda od pána 

predsedu Ovseníka a pána prezidenta Dolňana, o tom, či sa pripravuje nejaké jednanie. Zatiaľ žiadna správa 

o tom nie a tak iniciatíva k začatiu nejakého konania by mohla vzísť z našej strany.  

 

ROZPRAVA  K DANÉMU  UZNESENIU – HLAVNÉ  MYŠLIENKY : 

- Potrebné je oficiálne napísať list predsedovi ZMOS-u a počkať si na oficiálnu odpoveď. 

- Túto úlohu je potrebné riešiť cez Radu ZVNL Slovenska. 

- Zapojiť do riešenia tohto problému aj Lesy SR š. p. 

- Vykonať prieskum, o koľko stúpli miestne dane v jednotlivých mestách a obciach BBK.  

- Lesy SR, š. p. majú prehľad o výške miestnych daní. Využiť tieto analýzy. 

- Poukázať na verejné užívanie lesov pri hľadaní konsenzu miestnych daní. 

 

3.  Predsedovi Združenia rokovať s predsedom SLK o spolupráci medzi SLK a ZVSaSLBBK na základe 

uzatvorenej zmluvy. Respektívne hľadať čo najvýhodnejší model spolupráce. Do najbližšieho Predstavenstva 

pripraviť návrh riešenia vzájomnej spolupráce so SLK. 

T: do 31.01.2019                                                                                               Z. Mgr. Martin Kvak   

Vyhodnotenie : K dnešnému dňu boli prerokované dva modely: 

1. Dňa 10.01.2019, na zasadnutí RZVNLS, došlo k rokovaniu o tom, akou formou by viaceré subjekty 

spolupracovali s SLK. Zo strany SLN bol predložený návrh, že upravia svoj Štatút tak, aby ich 

členmi mohli byť aj iné subjekty, než len lesníci. Výsledkom hlbšej rozpravy a možnostiach bolo, že 

SLK pripraví návrh nového znenia svojho Štatútu, ku ktorému by sme sa vyjadrili aj my tak, aby 

v prípade nášho začlenenia a pôsobenia v SLK boli podmienky nášho členstva adekvátne našim 

záujmom a postaveniu. 

2. V rámci osobitnej spolupráce len medzi našim Združením a SLK sa ukazuje byť ako momentálne 

jediná predstaviteľná forma spolupráce nie formou dlhodobého nadviazania vzťahu, ale iba 

spolupráca ad hoc, teda keď niečo eventuálne nastane, tak naše Združenie sa rozhodne, ako sa 

k danej veci postaví. 

a. Aktuálne je jednou z takých príležitostí možnosť spolupodieľania sa na realizovaní 

informačnej činnosti prostredníctvom špecializovanej mediálnej agentúry, ktorej úlohou by 

bolo vytvárať pozitívny obraz o slovenskom lesníctve a lesoch. Je navrhnutý nasledujúci 

model jej prevádzkovania: 

i. Vyhľadá sa kvalitná mediálna agentúra (s pracoviskom v Bratislave) pre 

poskytovanie informačných služieb (monitoring, reporting, komunikácia, 

propagácia). 

ii. Na základe objednávky bude táto agentúra poskytovať služby pre signatárov 

Memoranda o spolupráci (ktorého sme účastníckou stranou). 



 

iii. Mesačné náklady na poskytovanie služieb sú odhadované na 7.000 – 9.000,- €. 

Odhadovaný čas poskytovania služieb: min. 1 rok. 

Zvážiť používanie logotypov našich (ZVSaSLBBK a SLK) organizácii na našich webových 

stránkach pre deklarovanie partnerstva. 

 

ROZPRAVA  K DANÉMU  UZNESENIU – HLAVNÉ  MYŠLIENKY : 

- Ťažisko finančných zdrojov je potrebné hľadať v drevospracujúcom priemysle. 

- Naše Združenie môže participovať percentuálne na financovaní agentúry. 

- S touto myšlienkou sa Rada zaoberá už viac rokov. Nie je to nič nového. 

 

4. Predsedovi Združenia hľadať  právnu organizačnú formu neštátneho sektora, ktorá by zastrešovala   

    neštátny sektor a tým dokázala presadzovať záujmy neštátneho sektora, hlavne súkromného  

    vlastníctva. 

    T: 15.06.2019                                                                                                      Z: Mgr. Martin Kvak  

 

Vyhodnotenie: Úloha bola splnená. V súčasnosti je neštátny sektor zastrešený RZVNLS. Táto organizácia 

je bez právnej subjektivity: ide len o voľný názov pre stretnutie a spolupôsobenie 4 organizácií: ÚDLS, 

ÚZVNLS, ZOLSR, ZVSaSLBK. 10.01.2019 sa táto otázka preberala aj na zasadnutí tejto Rady. Prítomní sa 

uzniesli na tom, že forma, v ktorej RZVNLS v súčasnosti funguje, je pre jej účely postačujúca. Z mojej 

strany ako dôvody vidím najmä to, že založenie právneho subjektu len za účelom toho, aby sme sa 3 až 4 

razy do roka niekde stretli, nie je potrebné. K tomu by bolo potrebné viesť samostatné účtovníctvo a inú 

administratívu (napr. dokumentáciu v oblasti ochrany osobných údajov). 

Na podklade svojho uskutočneného bádania ako najvyššiu autoritu na presadzovanie záujmov súkromného 

sektora v súčasnosti naďalej predseda nachádza ÚRZVNLS. 

 

5. Predsedovi Združenia preveriť možnosti uchádzania sa o finančné prostriedky z výzvy na mimo   

     reprodukčnú činnosť a informovať svojich členov cez webovú stránku. 

     T:  do 30.01.2019                                                                                      Z: Mgr. Martin  Kvak   

 

Vyhodnotenie: Úloha splnená. Zistenia boli zverejnené na webovej stránke nášho Združenia, avšak až dňa 

02.02.2019. 

 

6. Predsedovi Združenia odkonzultovať vyplácanie podielov pre SPF a informovať členskú základňu  

    prostredníctvom webovej stránky Združenia. 

    T: do 30.01.2019                                                                                           Z: Mgr. Martin Kvak                                                   

Vyhodnotenie: Úloha splnená. Zistenia boli prezentované v dlhšom časovom rozpätí, a to nasledovne: 

a) Dňa 02.02.2019 bol na webovej stránke Združenia zverejnený elaborát vypracovaný zo strany 

predsedu, ktorý sa týkal tejto problematiky. 

b) 19.02.2019 sme obdržali odpoveď od MPaRVSR, kde sme dostali bližšie upresnenia týkajúce sa 

tejto problematiky.  

 

ROZPRAVA  K DANÉMU  UZNESENIU – HLAVNÉ  MYŠLIENKY: 

- Bolo by vhodnejšie stanovisko MPRV SR dať na stránku Združenia v plnom znení a k tomu prípadný 

  komentár predsedu Združenia. A nie tak, ako to bolo urobené. 

- Nie sú stanovené identifikátori na vyplácanie. Bolo by vhodné zabezpečiť výklad z MPRV SR. 

- Problémy so SPF pretrvávajú, čo sa týka ich účasti na VZ PS.  

-Na písomnostiach, ktoré vychádzajú pod hlavičkou Združenia, je potrebné uvádzať sídlo Združenia 

  a nie miesto, kde je dokument vyhotovovaný, alebo podpisovaný. 

 Predseda informoval, že sídlo Združenia je uvedené štandardne v záhlaví listu. Pre vyhnutie sa 

prípadnej neprimeranosti v prípadoch, v ktorých to bude vhodné a žiadané, navrhol možnosť 

vynechania miesto vyhotovenia. 

 



 

7. Predsedovi Združenia informovať členov ZVSaSLBBK o pripravovanom podujatí „Zelená kvapka   

    krvi  pre zelený les„ organizovanom SLK 24.11.2018 na Námestí SNP vo Zvolene cez  webovú  

    stránku Združenia. 

    T:  do 20.11.2018                                                                                            Z: Mgr. Martin Kvak  

Vyhodnotenie: Úloha  bola v stanovenom termíne splnená. 

 

AD. 2.: INFORMÁCIA O ČINNOSTI ZDRUŽENIA A AKTIVITÁCH PREDSEDU ZDRUŽENIA 

OD POSLEDNÉHO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA ZDRUŽENIA A ÚLOHY NA 

NAJBLIŽŠIE OBDOBIE 

 

Informáciu vypracoval a predložil predseda Združenia Mgr. Martin Kvak. V písomnej forme bola zaslaná  

e- mailom všetkým členom Predstavenstva a DR 7.03.2019. Obsahom informácie bolo nasledovné:  

A. Informácia o hlavných podujatiach predsedu Združenia  
• 06.12.2018: Účasť na školení k mediálnej komunikácii (NLC, Zvolen). 

• 13.12.2018: Stretnutie s predstaviteľmi „environmentálnych záujmových skupín“ z tretieho sektora 

za účelom zistenia ich stanoviska k vlastníckym právam súkromných vlastníkov lesov (Banská 

Bystrica) 

• 07.01.2019: Rokovanie s prorektorom TUZVO pre výskumnú činnosť za účelom nadviazania 

spolupráce medzi ZVSaSLBBK a TUZVO (TUZVO, Zvolen). 

• 10.01.2019: Účasť na zasadnutí RZVNLS (Lesný podnik mesta Zvolen, Zvolen). 

• 21.01.2019: Rokovanie s predsedom BBSK za účelom nadviazania spolupráce medzi ZVSaSLBBK 

a BBSK (Úrad BBSK, Banská Bystrica). 

• 28.01.2019: Účasť na zasadnutí Lesníckeho mediálneho tímu pri NLC (NLC, Zvolen). 

• 12.02.2019: Rokovanie s predsedom SLK o formách a možnostiach spolupráce (Kancelária 

ZVSaSLBBK, Zvolen). 

• 13.02.2019: Rokovanie s predsedom PEFC-u o spolupráci (Národný dom, Banská Bystrica). 

• 19.02.2019: Rokovanie pri predstavení novelizácie zákona č. 229/1991 Zb. a 326/2005 Z. z. 

(MPaRV SR, Bratislava). 

• 21.02.2019: Účasť na rokovaní o podujatí „Zvolen, mesto lesníctva“ (MeÚ, Zvolen). 

• 28.02.2019: Zaslanie žiadosti ministerke MPaRV SR o pracované stretnutie vo veci riešenia 

problémov s obmedzením vlastníckych a obhospodarovacích práv v miestach energetických 

prenosových sústav a sietí. 

• 05.03.2019: Účasť na výročnom rokovaní signatárov Memoranda o spolupráci (Hotel Barbora, 

Vyšná Boca). 

 

B. Informácia o priebežných aktivitách predsedu a kancelárie Združenia 
• Vybavovanie žiadostí o poradenstvo a 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): 30+ vybavení. 

• Vyhotovovanie materiálov pre všetkých členov Združenia: 

o Informatívny náhľad do problematiky vyplácania podielov na zisku a nájmu pre SPF 

a správcu. 

• Konzultovanie problémov a ich riešení s orgánmi a inými inštitúciami štátnej správy: 

o  Pôdohospodárska platobná agentúra 

o  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   

 

ROZPRAVA  – HLAVNÉ  MYŠLIENKY :  

- Predseda Združenia Mgr. Martin Kvak sa zúčastnil okruhlého stola na MPRV SR k novele zákona číslo  

  229/1991 Z.z. po predchádzajúcej analýze zákona v Združení za účasti: Doc. Ing. Ilavský, CSc., Ing.   

  Drahoň, JUDr. Čiampor, Ing. Olajec, Mgr. Kvak, Ing. Bartoš, Ing. Hajšel. 

- Mgr. Martin Kvak spracoval list v mene RZVNL Slovenska k líniovým stavbám, kde požiadal pani   

  ministerku o stretnutie k daným problémom. 



 

- Ing. Olajec informoval o stretnutí so zástupcami enviromentalistiky, ktorí ho ubezpečili že budú hájiť   

  záujmy vlastníkov súkromného sektora. 

- Ing. Kolesár poukázal na svoju skúsenosť, keď ešte nebol vlastníkom lesov, ale zastupoval svoju matku  

   (vlastníčku) na základe plnej moci. V tom čase bol zvolený za predsedu PS. Svoju funkciu nemohol  

   vykonávať v plnom rozsahu. Zastupoval ho podpredseda do doby nadobudnutia vlastníckych práv. 

 

AD. 3.: ZHODNOTENIE  ODBORNÉHO  SEMINÁRA EKONÓMOK  A  ÚČTOVNÍČOK    

KONANÉHO DŇA 29.01.2019 

Zhodnotenie vykonal Ing. Hajšel. Konštatoval, že účasť bola oproti minulým rokom nízka. Zúčastnilo sa ho 

70 osôb. Po minulé roky to bolo 100 – 120 osôb.  Príčinu malej účasti vidí v zlom počasí a obave 

poslucháčov dostať sa na seminár v stanovenom čase a návrat domov. Úroveň prednášateľov bola dobrá. 

Linky na prednášané témy boli dané na našu webovú stránku. Ing. Gálusová odpovedala na všetky položené 

otázky. Prítomní dostali kontakt, kde v prípade problémov sa môžu obrátiť a bude im poradené. 

V budúcnosti nebudeme pozývať zástupcov zdravotnej poisťovni. Ing. Klimentová zo Sociálnej poisťovni sa 

venovala výhradne svojej problematike a poslucháčom chýbali  súvislosti s inými zákonmi na čo poukázal aj 

Ing. Bosák. Do budúca je potrebné väčšiu pozornosť venovať zmenám v zákonoch a podľa možnosti 

pripraviť  aj písomné materiáli.  

 

 

AD. 4.: INFORMÁCIA  O STAVE  FINANČNÝCH   PROSTRIEDKOV  NA BÚ ZDRUŽENIA 

A   STAVE PLATENIA  ČLENSKÝCH  PRÍSPEVKOV A  POISTENIA ČLENOV  LS  ZA ROK 

2019.  DOTÁCIA Z  MPRV SR 

 

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

príspevkov a poistenia členov LS  predniesol  Ing. Dušan Hajšel. Informácia bola doručená v písomnej forme 

všetkým členom predstavenstva a DR e- mailom 07.03.2019.  Konštatoval  tieto skutočnosti: 

 

Počet členov združenia: 176. 

Stav bežného účtu k 04.03.2019: 16 783,25 €  

Stav hotovosti k 04.031.2019: 1 123,62 € 

Počet vystavených faktúr za členské na rok 2019: 176  v sume:   10 059,15 € 

Počet uhradených faktúr: 148  v sume:   8 907,53 € ,  % podiel : 84 % 

Počet neuhradených  faktúr: 28  v sume  1 151,62 € 

Počet vystavených faktúr poistenie členov LS:  79  v sume :  1 270,00 €, z toho VšLP 210,00 € 

Počet  uhradených  faktúr:  69  v sume:  1 130,00 €, percentuálny podiel: 87 % 

Počet neuhradených  faktúr:  10  v sume: 140,00 € 

Príjem do združenia 2 % daní z príjmu:  -  €   

Neplatiči členského príspevku za rok 2018: Tvoria prílohu tejto zápisnice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

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

základnú povinnosť  každého členia Združenia „ ZAPLATENIE  ČLENSKÉHO  PRÍSPEVKU„.   

 

Dotácia z MPRV SR vo výške 5000,- EUR bola zúčtovaná a vyúčtovanie bolo zaslané na MPRV SR 

v stanovenom termíne. 

 

AD.5. PRÍPRAVA  VALNÉHO  ZHROMAŽDENIA  ZA  ROK  2018. SCHVÁLENIE  

            DOKUMENTOV  PREDKLADANÝCH  NA  VZ: 

 

Návrhy týkajúce sa organizácie zasadnutia valného zhromaždenia: 

 Termín a miesto konania, čas konania a program VZ 

 Návrh rozpočtu Združenia na rok 2019 

 Návrh plánu vzdelávacej a poradenskej činnosti 



 

 Správa Dozornej rady  

 Návrh na Uznesenie z VZ   

 

Úvodné slovo k danému bodu predniesol Ing. Hajšel. Konštatoval, že všetky materiáli boli v písomnej forme 

zaslané e-mailom všetkým členom Predstavenstva a DR 7.03.2019 a sú aj prílohou zápisnice. 

 

ROZPRAVA  – HLAVNÉ  MYŠLIENKY :  

- Z dôvodov druhého kola volieb prezidenta SR je potrebné zmeniť termín VZ na 06.04.2019. 

- Na VZ pripraviť zmenu Stanov Združenia, nakoľko si to vyžaduje prax. Návrh zmeny pripravia: Mgr.   

  Kvak, JUDr. Čiampor, Ing. Olajec a Ing. Hajšel. 

- Prínosom pre Združenie a PS by bolo, keby Združenie malo vyhliadnutú advokátsku kanceláriu, ktorá sa 

dokáže spoľahlivo zaoberať problémami, ktoré trápia PS, a ktorú by Združenie vedelo členom odporúčať.  

Bolo by vhodné túto záležitosť pre získanie tipov odkomunikovať s Advokátskou komorou. 

- Bolo by vhodné na seminár zaradiť aj problematiku Katastrálneho zákona. Zvážiť – nakoľko sa jedná o 

  veľmi širokú a náročnú problematiku.  

- Tzv. problémom dňa sa stáva v PS „OSOBNÝ  BANKROT  a EXEKÚCIE„ . Ing. Bosák spracuje 

k daným témam  právny názor.  

- Predsedníčka DR konštatovala, že Správa DR je vypracovaná a neboli zistené závažné nedostatky.  

- Pre možnosť zabezpečenia uznášania schopnosti valného zhromaždenia, respektíve vyššej účasti členov 

sa navrhuje informovať členov prostredníctvom pozvánky o možnosti ich zastúpenia na zasadnutí 

valného zhromaždenia.V 

 

AD.6.  RȎZNE:  

 

1. Stredná odborná škola lesnícka v Banskej  Štiavnici, pri príležitosti 100 výročia jej vzniku nás  

požiadala  o sponzorský dar 

   ROZHODNUTIE: Odpísať, že naše Združenie je nezisková organizácia. Predstavenstvo odporúča   

   obrátiť sa priamo na PS v našom kraji, ktoré sú hospodáriacimi subjektami. 

 

2. NADVIAZANIE SPOLUPRÁCE S BANSKOBYSTRICKÝM  SAMOSPRÁVNYM  KRAJOM  
Predseda Združenia Mgr. Kvak informoval o osobnom stretnutí s predsedom VÚC Ing. Jánom 

Lunterom, ktorého účelom bolo zistiť možnosti získania podpory nášho Združenia zo strany BBSK 

pre zvýšenie atraktivity a sily Združenia. Pre obojstrannú užitočnosť sa zároveň hľadali možnosti 

pomoci BBSK pri kontakte so súkromnými a spoločenstevnými vlastníkmi lesov 

v Banskobystrickom kraji. Výsledkom rokovania bolo navrhnutie ukotvenia nájdených priesečníkov 

spolupráce v deklarácii (jej plnenie je právne nezáväzné), ktorá by bola prvým formálnym krokom 

smerujúcim k nadviazaniu spolupráce medzi ZVSaSLBBK a BBSK. Ďalším krokom by už bolo 

podpísanie zmlúv o spolupráci (ich plnenie by už bolo právne záväzné) so zameraním na konkrétne 

oblasti a podmienky spolupráce. Návrh znenia deklarácie dostali e-mailom všetci členovia 

Predstavenstva a  

DR 7.3.2019. Finančnú podporu zo strany VÚC neočakávame. 

STANOVISKO  PREDSTAVENSTVA: Pokračovať v rokovaniach a finálnu verziu Deklarácie  

predložiť na posúdenie Predstavenstvu Združenia ktoré potom rozhodne. 

 

3. DEKLARÁCIA  O SPOLUPRÁCI  ZDRUŽENIA  S TU  VO  ZVOLENE 
Predseda Združenia  Mgr. Martin Kvak informoval o rokovaní s prorektorom TUZVO a s dekanom 

LF TUZVO o možnej spolupráci na úseku hosťovania stáží, odborných praxí, používania loga 

univerzity a poskytovania zdrojov pre vypracúvanie akademických záverečných kvalifikačných prác. 

Niektorí členovia Združenia poukázali na skúsenosti, ktoré so študentmi LF majú. Niektorá 

spolupráca sa osvedčila a bola prínosom pre obe strany. Nie je to také jednoduché, ako sa to zdá na 

prvý pohľad. Spoluprácu by na našej strane bolo možné realizovať na dvoch úrovniach: (1) na 

úrovni Združenia a (2) na úrovni členov Združenia/pozemkových spoločenstiev.  



 

Predseda informoval, že prvým krokom bude vyjednanie podmienok tejto spolupráce, po čom by 

nasledovalo ich zmluvné ukotvenie, či už zo Združením alebo s členmi na jednej strane a so 

študentami alebo fakultou na strane druhej.  

O možnostiach je potrebné informovať aj členskú základňu na VZ. Spolupráca študentov 

a kancelárie Združenia je z dôvodu bezpečnosti a vyťaženosti kancelárie Združenia akceptovateľná 

len externou formou, nie stážou priamo v kancelárii Združenia (interne). Združenie sa nebráni 

pomoci pri spracovávaní diplomových prác. Potrebné je pokračovať v rokovaniach, doladiť formy 

spolupráce  a    

následne predložiť na rozhodnutie Predstavenstvu Združenia. 

ROZHODNUTIE: Pokračovať v rokovaniach a získať stanovisko členskej základne na VZ 

6.4.2019. 

 

4. BEZPEČNOSŤ WEB-STRÁNKY 
Predseda Združenia Mgr. Martin Kvak predložil návrh, že na základe zistených poznatkov a 

podozrení je potrebné zmeniť prístupové údaje na našu stránku „LEN  PRE  ČLENOV 

ZDRUŽENIA„. Toto opatrenie je potrebné realizovať z toho dôvodu, že jestvuje vážne podozrenie, 

že prístupové kódy získali i nečlenovia nášho Združenia a tým sa naše informácie a služby využívajú 

bezplatne. Preto navrhol v určitých časových intervaloch meniť prístupové údaje do tejto sekcie. 

Ako aktuálne riešenie bolo zo strany Ing. Kostora navrhnuté túto zmenu vykonať pri najbližšej 

možnej príležitosti: informáciu (zdôvodnenie) a nové prístupové údaje zaslať v Pozvánke na VZ 

členom Združenia, ktoré sa bude konať 6.4.2019. K prestaveniu prístupových kódov dôjde 

10.04.2019.  

 

5. ROKOVANIE  RADY ZVNL  SLOVENSKA 14.03.2019 
Mgr. Martin Kvak informoval Predstavenstvo o pripravovanom zasadnutí RZVNL Slovenska, 

ktorého hlavným bodom programu má byť rozhodnutie o vypracovaní spoločného písomného 

vyhlásenia o požiadavkách lesníckeho sektora na finančné kompenzácie zo strany štátu pre 

vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, respektíve zohľadnenie škôd, ktoré vlastníkom 

a obhospodarovateľom lesov vznikli v dôsledku katastrofálneho pôsobenia kombinácie abiotických 

i biotických činiteľov na lesy. Podnetom k vydaniu tohto vyhlásenia je obdobná situácia a reakcia 

lesníckeho sektora v Českej republike. O bližšie ozrejmenie tejto situácie i reakcií predseda požiadal 

druhého podpredsedu Združenia, Ing. Olajca, ktorý následne prítomných informoval. Druhý 

podpredseda Združenia, JUDr. Čiampor, reflektoval na aktivity u susedov v ČR, kde bol prijatý 

zákon, ktorý by mal analyzovať a pomenovať subjekty, ktoré sú zodpovedné za kalamity spôsobené 

lykožrútom. Predstavenstvo odsúhlasilo pristúpenie ZVSaSLBBK k vypracúvaniu tohto vyhlásenia. 

Po jeho vypracovaní bude jeho znenie predložené predstavenstvu na schválenie.  

 

6. MIMORIADNA  ODMENA 1000,- EUR PRE PREDSEDU  ZDRUŽENIA: Ing. Dušan Hajšel, 

pracovník kancelárie Združenia predložil návrh na schválenie mimoriadnej odmeny pre predsedu 

Združenia Mgr. Martina Kvaka vo výške 1000,- EUR. Návrh mimoriadnej odmeny vo výške 1000,- 

EUR odôvodnil takto: Odmena prislúcha za obdobie 11 kalendárnych mesiacov. Vypracoval 

a zverejnil na webovej stránke pre členov Združenia: 

- Príklad znenia zmluvy o PS v zmysle Zákona č.97/2013 Z.z. v znení Zákona č. 34/2014 Z.z. 

a Zákona č.110/2018 Z.z. – konsolidované znenie. 

- Komentár – vysvetlivky k Zákonu č.110/2018 Z.z. 

- Smernicu o ochrane osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z., ktorú si môžu PS prispôsobiť 

na svoje pomery. 

- Systém náležitej starostlivosti prijatý v zmysle nariadenia EP a rady č. 995/2010, ktorým sa 

ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva, ktorý 

je možné v celom rozsahu aplikovať v PS. 

- Čiastočné odborné stanoviská k dopytom, ktoré prišli od členov Združenia z PS. Stanoviská pred 

ich  

zverejnením boli odkonzultované  s Mgr. Martinom Illašom z MPRV SR. 



 

- Uskutočnil prostredníctvom webovej stránky – DISKÚSNE  FÓRUM, e- mailom, prostredníctvom 

mobilu a hlavne osobných stretnutí celý rad konzultácií (o ktorých bolo Predstavenstvo písomne 

a verbálne informované). Odpočet činnosti bol daný na každé zasadnutie Predstavenstva a DR a je 

podchytené v zápisnici zo zasadnutia Predstavenstva. 

- Všetky svoje aktivity realizoval osobným motorovým vozidlom bez cestovných náhrad zo strany 

Združenia. 

STANOVISKO  PREDSTAVENSTVA a DR: Predložený návrh bol schválený. Hlasovania sa 

zdržal Mgr. Kvak. 

 

AD. 7.: PRIJATIE UZNESENÍ A ZÁVER 

 

Predseda združenia v zmysle výsledkov prerokovaných záležitostí predložil návrh na prijatie uznesenia zo 

zasadnutia. Predstavenstvo sa tým jednohlasne (s výnimkou hlasovania o predošle uvedenom priznaní 

odmeny) uznieslo na nasledujúcich veciach: 

 

      A./  Predstavenstvo  berie na vedomie:   

      1.   Písomnú informáciu o kontrole plnenia uznesení  zo zasadnutia predstavenstva 19.11. 2019.  

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

      Predstavenstva a úlohy na najbližšie obdobie prednesené predsedom združenia.   

3.   Zhodnotenie odborného seminára ekonómok a účtovníčok konaného dňa 29.01.2019 vykonané  

      Ing. Dušanom Hajšelom. 

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

      príspevkov a poistenia členov lesnej stráže za rok 2019 a o stave  Dotácie z MPRV SR prednesenú  

      Ing. Hajšelom. 

 

 

B./ Schvaľuje:  

1. Termín (6.4.2019) a miesto konania (OU Zvolen), čas konania (9.00 hod ) a program 25. VZ. 

2. Návrh rozpočtu Združenia na rok 2019, ktorý bude predložený na schválenie 25. VZ. 

3. Návrh plánu vzdelávacej a poradenskej činnosti na rok 2019, ktorý bude predložený na 25. VZ. 

4.    Správu Dozornej rady za rok 2018 – bude predložená na 25. VZ.  

5.    Pracovný návrh na Uznesenie z 25 VZ   

6.    Zamietavé stanovisko žiadosti SOŠL v Banskej Štiavnici o poskytnutie sponzorského daru pri   

       príležitosti stého výročia založenia školy.  

7.    Pokračovanie vo vyjednávaní spolupráce s Banskobystrickým samosprávnym krajom. 

8.    Pokračovanie vo vyjednávaní spolupráce s Technickou univerzitou vo Zvolene.  

9.    Návrh na zmenu prístupových kódov na webovú stránku „ Len pre členov Združenia“. 

10.  Mimoriadnu odmenu pre Mgr. Martina Kvaka- predsedu Združenia vo výške 1000,- EUR. 

 

 

C./ Ukladá: 

1. Predsedovi Združenia iniciovať medzi poverenými členmi RZVNL Slovenska rokovanie so ZMOS-

om. Téma rokovania: miestne dane. Počkať si na oficiálnu odpoveď a následne konať v zmysle 

uznesenia Predstavenstva z 19.11.2018.  

T:  30.04.2019                                                                      Z: Mgr. Martin  Kvak  

2. Predsedovi Združenia napísať list Slovenskej advokátskej komore – požiadať o pomoc pri hľadaní 

advokátskych kancelárií špecializovaných na problematiku pozemkových spoločenstiev. 

T: 31.05.2019        Z: Mgr. Martin Kvak  

3. Ing. Branislavovi Bosákovi vypracovať právny pohľad  na „OSOBNÝ  BANKROT  a  EXEKÚCIE„ 

v podmienkach pozemkových spoločenstiev. 

T: 15.05.2019        Z: Ing. Branislav Bosák  



 

4. Predsedovi Združenia napísať list riaditeľovi SOŠL v Banskej Štiavnici, kde tlmočiť stanovisko 

Predstavenstva Združenia k žiadosti o poskytnutie finančného daru k storočnici školy. 

T:  30.03.2019                                                                         Z: Mgr. Martin  Kvak   

5. Ing. Dušanovi Hajšelovi zrealizovať mimoriadnu odmenu pre predsedu Združenia Mgr. Martina 

Kvaka vo výške 1000,- EUR  v marcovom výplatnom termíne. 

T:  do 10.04.2019       Z: Ing. Dušan Hajšel 

6. Predsedovi Združenia tlmočiť na zasadnutí RZVNL Slovenska (14.03.2019) stanoviská 

Predstavenstva Združenia k témam: Náhrada škôd spôsobených biotickými a abiotickými činiteľmi 

a postupy pri jednaniach so ZMOS-om. 

T:  do 14.03.2019                                                                                      Z: Mgr. Martin Kvak    

7. Mgr. Martinovi Kvakovi, Ing. Olajcovi, JUDr. Čiamporovi, Ing. Hajšelovi pripraviť Návrh zmeny 

Stanov Združenia a predložiť ich na schválenie 25. VZ. 

             T: do 06.04.2019                                                                                      Z: v texte 

 

 

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

účasť a za vecné pripomienky a námety. Predstavenstvo bolo ukončené 15:45 hod.  

 

 

Zápisnicu  spracoval: Ing. Dušan  Hajšel  

 

v ................................................... dňa ............................. ..................................................... 

 

Zápisnicu overil: Ing. Igor Olajec 

 

v ................................................... dňa ............................. ..................................................... 

 

 

Zápisnicu schválil: 

 

V ..............................., dňa ........................... 

        .....................................................  

Mgr. Martin Kvak                                                               

            predseda združenia 

 

 

PRÍLOHY 

Príloha 1: Prezenčná listina 

Príloha 2: Pozvánka 

Príloha 3: Informácia o stave finančných prostriedkov na b. ú. Združenia a stave platenia členských  

                  príspevkov  a poistenia členov lesnej stráže za rok 2019. 

Príloha 4: Návrh rozpočtu Združenia na rok 2019  

Príloha 5: Návrh plánu vzdelávacej a poradenskej činnosti  

Príloha 6: Návrh Uznesenia z 25.VZ  

Príloha 7: Zoznam neplatičov za rok 2019 

 

Písomné materiály ktoré  boli predmetom  rokovania Predstavenstva združenia.  

               (Len pre internú potrebu kancelárie Združenia) 


