
                ZDRUŽENIE  VLASTNÍKOV  SPOLOČENSTEVNÝCH  A SÚKROMNÝCH  LESOV  

                      BANSKOBYSTRICK0HO  KRAJA,  ŠTUDENTSKÁ  20,  960 01  ZVOLEN  

___________________________________________________________________________  

 

                                                       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.septembra  2017  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 Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska  v roku 2017.   

    / JUDr. Čiampor, Ing. Olajec /.  

3. Informácia  o aktuálnom stave poistenia členov  lesnej stráže v poisťovni  UNIQA. / Ing. Hajšel / 

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

    príspevkov a poistenia členov LS za rok 2016 a 2017. / Ing. Hajšel /  

5. Rozhodnutie  Predstavenstva  ako ďalej  s neplatičmi členského príspevku za roky 2016, 2017 :  

    Lesná spoločnosť  Gregorova Vieska, PS Pleš, PS  JAVOR- Divín Lazy, PS Bzovská Lehôtka. 

6. Informácia o stave pripravovaných noviel  zákonov 97/2013 Z.z., zákona o poľovníctve, zákona   

    o reštitúciách a zákona o lesoch. / JUDr. Čiampor, Ing. Olajec / 

7. Príprava jesenného  seminára  2017 – upresnenie  tém  a termínu  seminára.   

8. Rôzne:  

    • Informácia o Agrokomplexe Nitra  2017 / JUDr. Čiampor, Ing. Olajec /. 

    • Informácia  o rokovaniach s Doc. Ing. Ilavským , CSc. z MŽP SR / JUDr. Čiampor / 

    • Pripomienky a názory členov predstavenstva k webovej stránke Združenia. Prosíme pripraviť si 

        ústne stanovisko.  

9. Záver 

 Ad.1a. Zasadnutie  predstavenstva  otvoril  a viedol predseda  Združenia  JUDr. Peter Čiampor. 

Privítal všetkých  prítomných. Konštatoval, že  predstavenstvo je uznášania schopné.  Predložil  na  

schválenie  program. Program bol jednohlasne schválený.    

 

Ad.1.b. Kontrolu  plnenia  uznesení  z posledného  zasadnutia  Predstavenstva  zo dňa 15.05.2017 

vykonal  Ing. Hajšel.  Konštatoval, že všetky prijaté uznesenia  v termínoch boli splnené.  

Ad.2. Ústnu informáciu  o aktivitách Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska  podal  

JUDr. Čiampor  a  Ing. Igor Olajec. Konštatovali,  že posledné zasadnutie Rady sa uskutočnilo dňa 

15.augusta  2017 aj za účasti Doc. Ing. Ilavského, CSc. ktorého na zasadnutie Rady pozvalo naše 

Združenie  po konzultácii s predsedom Rady. 

Rada sa podrobne zaoberala: 

- stavom plnenia legislatívnych požiadaviek neštátnych lesov, závermi  rokovaní pracovných skupín 

- stanoviskom Rady k záverečnej správe MPRV SR a MŽPSR „ Revízia výdavkov na životné prostredie“   



- stanoviskom Rady k poslaneckej iniciatíve zameranej na zvyšovanie daní z lesných pozemkov 

-  spolupráci neštátnych lesov so Slovenským cykloklubom pri využívaní lesov na cykloturistiku 

Rada po konštruktívnej diskusii k zákonu 326/2005  prijala  nasledovné stanovisko, ktoré bolo zaslané 

Ing. Kickovi, GR lesov a spracovania dreva MPRV SR: 

- Bolo konštatované, že pracovná skupina  zatiaľ neposudzovala ďalšie možnosti komplexného 

riešenia, ktoré by mohlo pomôcť uzatvoriť proces obnovy užívacích práv na cca 170 tis. hektároch 

lesných pozemkoch známych vlastníkov tak, ako vyplýva z Uznesenia č.558 / nevraviac o ďalších 

takmer 200 tis. hektároch, v ktorých sa objavilo nezistené vlastníctvo z dôvodu ukončenia a zápisov 

ROEP v jednotlivých katastrálnych územiach. 

- doterajšia činnosť pracovnej skupiny sa orientovala len na legislatívne úpravy doteraz platných 

právnych predpisov, ktoré upravujú obnovu užívacích práv a súvisiacich právnych predpisov prijaté 

v rokoch 1991 a nasledujúcich.  

- Výstupy pracovnej skupiny nezohľadňujú základné požiadavky ÚRZVNL Slovenska  prezentované na 

začiatku činnosti pracovnej skupiny v januári 2017 a neprinášajú komplexné riešenia. 

- Zásadnou vecou ktorú požaduje ÚRZVNL Slovenska je vytvoriť legislatívne prostredie, ktoré 

zákonom zaviaže povinnú osobu obnoviť užívacie práva známym vlastníkom bez potreby akejkoľvek 

súčinnosti oprávnenej osoby – tak ako zákonom v roku 1977 /1978/ prešlo užívacie právo na štátne 

lesy, tak obnoviť aj užívacie právo známym vlastníkom – administratívnym úkonom (oznámiť známym 

vlastníkom, že Lesy SR prestávajú dňom platnosti zákona vykonávať činnosti v súlade so zákonom 

326/2005 s informáciou o povinnostiach vlastníka lesa zápisu do registra obhospodarovateľov 

a výpisom z platného PSOL na príslušný pozemok. Do procesu je nevyhnutné aktívne zapojiť okresné 

úrady – odbory pozemkové a lesné, ktoré následne v rámci poradenstva dokážu vlastníkom pomôcť 

s výberom najvhodnejšej formy obhospodarovania lesa. V prípade, že na racionálne TUOL je 

potrebný pozemok vo vlastníctve štátu/ nezisteným vlastníctvom  napr. pre  dostupnosť- LDS / 

správca umožní prenájom takýchto pozemkov oprávneným osobám. V návrhu absentuje právna 

úprava, ktorá by pri obnove užívacích práv umožnila prípadný prevod minoritných podielov štátu 

oprávnenými osobami, napriek tomu, že navrhovateľ uvažuje s právnou úpravou predkúpného práva 

pre štát.    

- Zásadnou vecou, ktorú požaduje ÚRZVNL Slovenska je, aby bol zabezpečený rovnaký prístup 

k vlastníkom poľnohospodárskej pôdy, spoluvlastníkov  spoločnej nehnuteľnosti a vlastníkov 

spoločne obhospodarovaných nehnuteľností v prípade nakladania s podielmi vo vlastníctve štátu, 

resp. nezistených vlastníkov.  

- Zásadný nesúhlas vyjadruje ÚRZVNL Slovenska s návrhom legislatívnej úpravy nájmu za lesný 

pozemok, ktorý sa bude vypočítavať na JPRL, pričom nie pozemok, ale JPRL  sa bude považovať za 

spoločnú vec. 

- Vzhľadom k tomu, že ÚRZVNL Slovenska nedisponuje profesionálnymi odbornými kapacitami 

schopnými naformulovať paragrafové znenie nezasiela úpravu tohto postupu v paragrafovom znení 

a odporúča  MPaRV SR sa týmto  návrhom zaoberalo. 

 

Ad.3. Ing. Hajšel informoval,  že aktualizácia dokumentov poistenia členov lesnej stráže bola 

ukončená.  Všetky Pozemkové spoločenstvá  ktoré poisťujú členov LS  dostali potvrdenia  o poistení 

členov LS. K dnešnému dňu  poisťujeme 121  členov LS. Z toho je 22 členov LS  TU Zvolen – VšLP.  

 

Ad.4. Informáciu  o stave finančných prostriedkov na BÚ združenia a stave platenia  členských  

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



Počet členov združenia :171. 

Stav bežného účtu k31.12.2016 : 3 617,71 €  

Stav hotovosti k 31.12.2016 : 191,39 €  

Stav bežného účtu k 06.09.2017 :   6 308,97 €  

Stav hotovosti k 11.09.2017 : 680,66 €  

Počet vystavených faktúr za členské na rok 2017 : 171  v sume:   8 749,67 €  

Počet uhradených faktúr : 165  v sume:   8 555,85 € ,  % podiel : 96 % 

Počet neuhradených  faktúr : 6  v sume  193,82 €,  

Počet vystavených faktúr poistenie členov LS :  74  v sume :  790,16 €  

Počet  uhradených  faktúr :  73  v sume:  776,88 € , percentuálny podiel: 98 % 

Počet neuhradených  faktúr  :1  v sume : 13,28 € 

Príjem do združenia 2 % daní z príjmu :  1 730,21 €     

 

Neplatiči členského príspevku za rok 2016:     
- Lesná spoločnosť Gregorova Vieska PS - 39,99€  

- Spolok lesomajiteľov, PS Pleš – 16,55€ 

- Urbár, PS JAVOR, Divín Lazy – 4,75€ 

- Urbárska spoločnosť Bzovská  Lehôtka – 49,07€ 

Neplatiči členského príspevku za rok 2017:  

- LS Gregorova Vieska ,   

- PS Pleš,                                                                                                                                                                                    

- Urbár JAVOR Divín Lazy ,                                                                                                                        

- PS Teplý Vrch, 

- US Bzovská Lehôtka,   

- URBÁR – ŽELIAR-PASIENKY PS Hliník nad Hronom, 

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

základnú povinnosť  každého členia Združenia „ ZAPLATENIE  ČLENSKÉHO  PRÍSPEVKU „.  

Ad.5. Predstavenstvo Združenia  jednohlasne rozhodlo neplatičov členského príspevku za roky 

2016 a 2017: 

- Lesná spoločnosť Gregorova Vieska PS  

- Spolok  lesomajiteľov,  PS Pleš  

- Urbár, PS JAVOR, Divín Lazy  

- Urbárska spoločnosť Bzovská Lehôtka  

vyškrtnúť zo zoznamu členov Združenia – zrušiť členstvo v Združení  a rozhodnutie Predstavenstva 

Združenia  im oznámiť písomnou formou. Boli vyčerpané všetky možnosti o nápravu platenia 

členského príspevku, pozemkové  spoločenstva  ani nereagovali. 

Ad.6. JUDr. Čiampor informoval , že novela zákona 97/2013 Z.z.  bola daná už na Medzirezortné 

pripomienkovacie  konanie 21.08.207, ktoré má byť ukončené do 12.09.2017.  Je možné si ho pozrieť 

na tomto linku : https://www.slov-lex.sk/legislatívne-procesy/SK/LP/2017/614. 

- JUDr. Čiampor a Ing. Olajec konštatovali, že o novele  zákona   o poľovníctve nemajú žiadne 

informácie. Konštatovali, že pred novelou zákona je potrebné prijať novú koncepciu o poľovníctve. 

- Taktiež konštatovali, že komisia k Zákonu o lesoch doposiaľ nezasadala. 

- Ing.  Olajec informoval predstavenstvo o činnosti jeho pracovnej skupiny, ktorá rieši vlastnícke 



vzťahy. Jeho vystúpenie je podrobne  rozvedené  v bode Ad.2.  tejto zápisnice. Je spoluautorom listu 

adresovaného GR sekcie lesníctva  a  spracovania dreva  MPaRV SR  Ing. Kickovi. 

Ad.7. Predstavenstvo Združenia  pozastavilo  organizovanie seminára  v zmysle Projektu vzdelávacej 

a poradenskej činnosti na rok 2017 do termínu, kedy bude jasné, či Združenie dostane, alebo 

nedostane  Dotáciu z  MPRV SR  a kedy bude schválená NR novela zákona 97/2013 Z.z. Potom 

rozhodne o témach  a forme organizovania odborných seminárov. 

 

Ad.9. Rôzne:  

• JUDr. Čiampor a Ing. Olajec  informovali členov Predstavenstva  o návšteve Agrokomplexu v Nitre, 

kde boli  pozvaní  Ing. Buchom, riaditeľom Výskumného lesníckeho ústavu Zvolen. Výstavy sa 

zúčastnil s nimi spoločne aj Ing. Bartoš. Zúčastnili sa  zaujímavej prednášky ktorá bola pod gesciou 

riaditeľky  financií a rozpočtu MPRV SR.  Predstavenstvo  dodatočne schválilo ich cestu a účasť na 

prednáške a výstave. Predstavenstvo schválilo použitie vlastného motorového vozidla Ing. Olajcom. 

• JUDr. Čiampor oboznámil predstavenstvo  o rokovaní  s Doc. Ing. Ilavským, CSc , ktorého  pozval na 

zasadnutie ÚRZVNL Slovenska. Doc. Ing. Ilavský, CSc. spolu s Ing. Olajcom pomohol pripraviť spoločné 

stanovisko,  ako je podrobne uvedené v bode Ad.2. tejto zápisnice. 

• JUDr. Čiampor pripomenul, že najbližším Valným zhromaždením končí 4-ročné volebné obdobie 

volených orgánov Združenia.  Preto je potrebné  pripraviť  personálne návrhy za všetky okresy do 

Predstavenstva Združenia, návrhy členov Dozornej rady a taktiež návrhy na predsedu 

a podpredsedov Združenia. Podrobnejšie  sa tejto vážnej problematike budeme zaoberať na 

najbližšom zasadnutí predstavenstva v decembri 2017. 

• Ing. Hajšel vyzval členov Predstavenstva ,aby sa vyjadrili k našej webovej stránke tak, ako to bolo 

uvedené v pozvánke. Ing. Galgon vo svojom vystúpení poukázal na prínos  stránky pre členskú 

základňu. Na stránke nájde mnoho zaujímavých informácii , ktoré mu šetria čas, obohacujú jeho 

odborný rast, prehľad a posúvajú ho dopredu. Je len na škodu tých, ktorí stránku a jej informácie 

nevyužívajú. 

• JUDr. Čiampor informoval, že MPRV SR spracováva materiál na poskytnutie Dotácie pre naše 

Združenie. My, ako Združenie pripravujeme všetky podklady a projekt, aby sme splnili podmienky pre 

poskytnutie Dotácie. Dotácia by mala byť účelová  na vzdelávacie aktivity našich členov 

a funkcionárov. 

• Ing. Olajec oboznámil prítomných o o výzve na vzdelávaciu činnosť aj pozemkových spoločenstiev 

hospodáriacich na územiach spadajúcich do projektu „ NATURA 2000“ Potrebné je vypracovať 

projekty do 27.09.2017. Možnosť je získať dotáciu do výšky 40 000,- EUR. Čo je najväčším problémom 

je to, že je potrebné projekt prefinancovať z vlastných zdrojov a potom  bude refakturácia  dotáciou. 

Predstavenstvo konštatovalo, že na realizáciu tohto projektu finančné prostriedky nemá. Treba 

osloviť na spoluprácu SLK. 

• JUDr. Čiampor informoval, že ŠL SR posielajú PS návrhy  zmlúv za používanie lesných ciest. 

Mnohokrát cesty ležia na ich pozemkoch, ale aj na pozemkoch PS, družstiev a súkromných 

vlastníkoch. Tu je potrebné siahnuť do starých máp, ktoré platia aj dnes. Potvrdil to aj pán Kolesár , 

ktorý má podobné problémy. Tento problém treba riešiť na úrovni MPRV SR. 



 • JUDr. Čiampor informoval o poslaneckom návrhu pánov poslancov Petráka, Chomu a ďalších, na 

zvýšenie daní z nehnuteľnosti pre obec  až o 40 násobok.  Takéto návrhy považujeme za nehoráznosť 

Sme si vedomí sily ZMOSU a preto sme o pomoc požiadali Ing. Lebockého, ktorý naše stanovisko 

tlmočil GR Ing. Kickovi.  Takéto návrhy odmietame a pre niektoré naše PS sú likvidačné. Informovali 

sme o našom stanovisku aj ÚRZVNL  Slovenska.  

 

• JUDr. Čiampor  informoval o pripravovaných materiáloch potrebných k registrácii prijímateľov 2%  

z daní daňových subjektov za rok 2017 na vzdelávaciu a poradenskú činnosť. 

RÔZNE – DISKUSIA:   

K jednotlivým témam ktoré boli predmetom rokovania bola  živá a podnetná  krížová  diskusia. Toto 

sú jej hlavné myšlienky  bez pomenovania ich  autorov:  

- presne zadefinovať postavenie  dvoch subjektov : „ Lesy SR – SPF, ich práva a povinnosti „ 

- do zákona zadefinovať zoznamy,  ktoré majú viesť PS  a hlavne ich zjednodušiť. Teraz je veľká  

  byrokracia. 

- dlhotrvajúce problémy okolo Líniových stavieb a hlavne elektrovodov. Nič sa nevyriešilo čo  

  ministerstvá sľúbili. Potrebné je dodržiavať, aby aj monopoly si boli povinné žiadať vstup na  

  pozemky PS. Pokiaľ ich porušia, postupovať proti ním podľa zákonov SR. Naše súdnictvo problémy  

  rieši pomaly a zdĺhavo a stojí to aj peniaze. Ale raz sa to vráti. Mnoho problémov vzniká aj  

  z nedôsledného  dodržiavania zákona na Stavebných úradoch. Dochádza aj ku preklasifikovaniu lesa   

  na TTP a opačne. Za nesprávne vydané rozhodnutia zodpovedajú aj OU. PS sú si vedomé, že Líniové  

  stavby sa dajú obísť aj Verejnou vyhláškou – vyvlastnenie v rámci verejného záujmu. Podiel  štátu   

  v Elektrárňach je 51 %, ale zmluva je postavená tak, že v skutočnosti  štát má obmedzené možnosti. 

- do budúca bolo by vhodné zorganizovať poradu predsedov / nie seminár /, kde by sme si v rámci  

  diskusie – brejstormingu / stromovou metódou/  vymenili skúsenosti. Poznatky zo života majú  

  najväčšiu cenu pre každého funkcionára.  

- teraz v našom  kraji budeme mať od 13.09.2017 delegáciu obecných lesov zo Švédska. Stretnutie  

  s nimi a diskusia  sú inšpiráciou pre našu činnosť. 

 

UZ N E S E N I E : 

A./ Predstavenstvo  berie na vedomie  všetky písomné  a ústne  informácie, ktoré  boli predmetom  

      jednania dnešného  predstavenstva  a  sú uvedené v tejto zápisnici. 

B./ Schvaľuje:  

      -  Vyškrtnutie zo zoznamu členov – zrušenie členstva  v Združení  neplatičov členského príspevku  

         za roky 2016 a 2017:  

         • Lesná spoločnosť Gregorova Vieska PS  

         • Spolok  lesomajiteľov,  PS Pleš  

         • Urbár, PS JAVOR, Divín Lazy  

         • Urbárska spoločnosť Bzovská Lehôtka  

     -   Pozastavenie projektu  vzdelávacej a poradenskej činnosti na rok 2017 do termínu 
         schválenia novely zákona 97/2013 Z.z. a pridelenia Dotácie na vzdelávaciu a poradenskú činnosť.   
    
     -   Stanovisko ÚRZVNL Slovenska zaslané GR sekcie lesníctva a spracovania dreva MPRV SR Ing.  
         Kickovi na ktorom sa podieľalo aj naše združenie v zastúpení : JUDR. Peter Čiampor, Ing. Igor   
         Olajec  a na naše pozvanie  Doc. Ing. Ilavský , CSc. 



-  Služobnú cestu Ing.  Olajca, JUDr. Čimpora, Ing. Bartoša na výstavu Agrokomplex Nitra. 
 
C./ Ukladá :  
 
1. Predsedovi združenia  vyrozumieť  vylúčené PS  o ich vylúčení – zrušení  členstva  v združení 

z dôvodu neplatenia členského príspevku za  roky 2016 a 2017 v zmysle Stanov Združenia. 
T: 15.10.2017                                                                            Z: JUDr. Čiampor     
  

2. Predsedovi združenia spracovať všetky podklady na poskytnutie dotácie MPRV SR na 
vzdelávaciu a poradenskú činnosť združenia. 
T: ihneď, trvale  podľa pokynov MPRV SR                   Z. JUDr. Čiampor     
 
Predsedovi združenia spracovať všetky podklady na registráciu  umožňujúcu prijímať  2% 
zo zaplatených daní daňových subjektov za rok 2017 na  vzdelávaciu a poradenskú 
činnosť združenia. V stanovenom termíne  uskutočniť registráciu na notárskom úrade.  
Následne osloviť všetky Pozemkové spoločenstvá a požiadať ich o odvedenie  čiastky 
dane na naše Združenie. 
T: ihneď,  do 15.12.2017, 31.01.2018                           Z. JUDr. Čiampor    
 
Všetkým členom Predstavenstva pripraviť  do najbližšieho Predstavenstva personálne 
návrhy do Predstavenstva, Dozornej rady na nové volebné obdobie 2018 -2021. 
T:  v texte                                                                           Z: členovia Predstavenstva 
 
 

Ad.9. Záver:  
Na záver predseda JUDr. Peter Čiampor  poďakoval členom Predstavenstva a Dozornej rady 
za aktívnu účasť a za vecné pripomienky a námety.Predstavenstvo bolo ukončené 15.15 hod. 
 
Zápisnicu  spracoval : Ing. Dušan  Hajšel 

 
 
                                                                                              JUDr. Peter  Čiampor 
                                                                               predseda  predstavenstva  združenia 
 
 
Prílohy : Písomné materiály ktoré  boli predmetom  rokovania Predstavenstva združenia.  
               / Len pre internú potrebu kancelárie Združenia /. 
 
 
 
 

 
 

             

 

 

 

     



 

 

 

 


