
                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.decembra  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. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia  predstavenstva.  / JUDr. Čiampor / 

2. Kontrola plnenia  uznesení  z posledného zasadnutia predstavenstva.  / Ing. Hajšel /  

3. Informácia zo zasadnutia  Rady združenia vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, konaného dňa   

    08.11.2017. / JUDr. Čiampor /    

 4. Vyhodnotenie odborného seminára k novelám zákonov  97/2013 Z.z. a 504/2003 Z.z., konaného   

     dňa  16.11.2017. / Členovia predstavenstva združenia / 

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

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

6. Informácia o stave finančnej  dotácie pre Združenie z  MPaRV SR. / JUDr. Čiampor, Ing. Hajšel / 

7. •Personálne otázky Predstavenstva ,  Dozornej rady  a predsedu Združenia  na ďalšie volebné      

       obdobie 2018 – 2022. / Predseda združenia a členovia predstavenstva / 

     •Návrhy  a námety na zlepšenie činnosti Združenia  v ďalšom volebnom období / predsedu,   

       kancelárie združenia, predstavenstva, DR /. Návrhy na  vytvorenie pracovných skupín pre   

       poradenskú činnosť pre členov združenia.....     / Členovia predstavenstva a DR / 

8. Rôzne: 

     • Platforma“ Ľudia pre les – les pre ľudí „ 

9. Záver / JUDr. Čiampor / 

 

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

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

schválenie  program doplnený o Platformu „ Ľudia pre les – les pre ľudí“. Program bol jednohlasne 

schválený.    

 

Ad.2.  Kontrolu  plnenia  uznesení  z posledného  zasadnutia  Predstavenstva  zo dňa 11.septembra 

2017 vykonal  Ing. Hajšel.  Konštatoval, že všetky prijaté uznesenia  v termínoch boli splnené.   

Posledné Predstavenstvo schválilo: 

      -  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. 
Posledné Predstavenstvo uložilo : 

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. Spl. 

2.Predsedovi združenia spracovať všetky podklady na poskytnutie dotácie MPRV SR na 

vzdelávaciu a poradenskú činnosť združenia. Spl.     

3. 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. Spl. Oslovenie bude zaslané pred seminárom ekonómiek. 

4. Všetkým členom Predstavenstva pripraviť  do najbližšieho Predstavenstva personálne 

návrhy do Predstavenstva, Dozornej rady na nové volebné obdobie 2018 -2021. Úloha 

bola splnená len čiastočne. 

Ad.3. Ústnu informáciu  o aktivitách Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska  podal  

JUDr. Čiampor .  Konštatoval,  že posledné zasadnutie Rady sa uskutočnilo dňa 9.novembra  2017. 

Rada sa podrobne zaoberala:  

- Zákonom 97/2013 Z.z. Bolo konštatované, že niektoré naše návrhy neprešli . Štátne lesy sú 

nadradené ostatným účastníkom a preto je potrebné lobovať,  aby ŠL mali rovnakú úroveň 

s ostatnými  účastníkmi konania.  

- Zákonom o poľovníctve – kde prebiehajú rokovania. Kľúčovým problémom sú škody na 

poľnohospodárskych a lesných kultúrach pri dlhodobom vyššom stave zverí. Náš návrh bol k veľkosti 

revírov, kde sme požadovali aj menšie výmery. Rozhodnúť  by mal príslušný OU – Odbor opravných 

prostriedkov ak k tomu vyhovujú podmienky.  

- Problémami ktoré sa vyskytujú pri  vracaní  lesných pozemkov. Je potrebné zmeniť postoje 

zástupcov ŠL, ktorí zastupujú štát. Rada požiada o stretnutie s najvyššími predstaviteľmi ŠL, ktoré by 

sa malo uskutočniť v priebehu januára 2018, kde by sa tieto problémy vyjasnili.  

- Záverečnou správou „ Revízia výdavkov na životné prostredie“  Ing. Vanko konštatoval, že oslovené 

ministerstvá dodnes nereagovali. Správa zohľadňuje len inštitucionálne náklady.  MŽP SR pracuje na 

Memorande o strome a v 1.štvrťroku 2018 chystá novelu zákona o životnom prostredí. Rada navrhla 

napísať list predsedovi vlády SR, využiť petíciu s 18 500 podpismi.  

-  Návrhom „ Memoranda o strome“. Rada navrhla pani ministerke otvoriť okruhlý  stôl a pripraviť 

Memorandum. Rada poverila Ing. Vanku, zistiť postoj ministerky a následne informovať členov Rady.  

- V rôznom Ing. Ovseník informoval, že sa zúčastňuje na príprave hodnotiacich kritérií pre podporu na 

obnovu lesnej techniky. Celá podpora je nasmerovaná do súkromného sektora. Upozornil na to, že  

22 mil. EUR môže byť presunutých do poľnohospodárstva. 

Rada prijala tieto závery: 

- Poverila Ing. Ovseníka a Ing. Dolňana vypracovaním základných téz nového lesného zákona so   

  zahrnutím skúseností neštátneho sektora so starým zákonom. 

- Poverila Ing. Ovseníka a Ing. Dolňana vypracovaním základných téz k zmene zákonov o vlastníctve      



   a užívaní lesných pozemkov. 

- Rada požiada o stretnutie s najvyššími predstaviteľmi ŠL SR. Ing. Ovseník vypracuje tézy na     

  rokovanie a zašle ich všetkým členom rady. 

- Poverila Ing. Vanku zistiť postoj pani ministerky k Memorandu o strome a k zvolaniu okruhlého   

  stola. 

Ad.4. Ing. Hajšel  poinformoval  Predstavenstvo o uskutočnenom odbornom seminári,  ktorý sa  konal 

dňa 16.11.2017. Rozposlali sme 169 pozvánok. Počet prítomných na seminári  bol 122 = 72 % účasť.  

Na vložnom sme vybrali 610,- EUR. Finančné prostriedky boli vložené na BÚ vo VÚB banke.  

K bankovému výpisu bola  doložená prezenčná listina – účtovný doklad. 

Lektorom sme vyplatili brutto po 200,- EUR. Odmena im bola zaslaná bankovým prevodom 

06.12.2017. 

E-mailom bolo vopred zaslaných 14 otázok. Na každú otázku bolo dotazovateľom písomne 

odpovedané.  Niektorým aj tri krát. Ocenil prístup Ing. Galgoňa a pána Kolesára, ktorí pokiaľ je 

možnosť,  vopred položia  lektorom  otázky. Povedal, že takto si predstavuje spoluprácu aj do 

budúca. Podľa odozvy ktorú máme, bola vyslovená  spokojnosť od členov nášho združenia.  

Predstavenstvo doporučilo  po schválení  novely zákona 97/2013 Z.z. v NR SR , aj v roku 2018 

opakovane  zaradiť tento zákon na seminára prizvať ako lektora Mg. Martina Illáša.. 

 

Ad.5. 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 k 11.12.2017 :   4 396,96 €  

Stav hotovosti k 11.12.2017 : 209,74 €  

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

Počet uhradených faktúr : 167  v sume:   8 661,12 € ,  % podiel : 98 % 

Počet neuhradených  faktúr : 4  v sume  88,55 €,  

Počet vystavených faktúr poistenie členov LS :  74  v sume :  790,16 € , z toho VšLP 132,80 € 

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 :  1 785,28 €     

Neplatiči členského príspevku za rok 2017:  

- PS Pleš,                                                                                                                                                                                    

- Urbár JAVOR Divín Lazy ,                                                                                                                           

- PS Teplý Vrch, 

- US Bzovská Lehôtka,   

- ULaPS, PS Hačava – neuhradili poistenie člena LS, členské uhradili 

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

základnú povinnosť  každého členia Združenia „ ZAPLATENIE  ČLENSKÉHO  PRÍSPEVKU „.  

Ad.6. Ing. Hajšel informoval, že 14.11.2017 bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu MPaRV SR z 5.mája 2011 č. 536/2011 -100 

o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení 

neskorších predpisov. Do 30.11.2017 bolo potrebné na výzvu reagovať a podať projekt. My sme 

projekt vypracovali a zaslali 23.11.2017 so všetkými 16 prílohami. Požadovali sme dotáciu na tieto 

účely – viď podrobný rozpočet:  



PODROBNÝ  ROZPOČET  CELKOVÝCH  PREDPOKLADANÝCH  VÝDAVKOV :  

- vzdelávacia  činnosť, odborné  semináre .................................................. 1 188,28  EUR   

  • z toho prenájom zasadacej miestnosti: 2 x 83,- EUR................................     166,-     EUR 

  • z toho kancelársky papier, obálky ............................................................       92,08  EUR  

  • z toho výdavky na poštovné:  2 x 84.50 EUR ...........................................      169,-     EUR 

  • z toho odmeny lektorom vrátane odvodov: 250+ 245,60 + 265,60 EUR        761,20  EUR  

 

- Priama poradenská  činnosť / min. 95 hod. ročne x 20,- €/ hod. .............   1 900,-    EUR   

  Poskytovatelia: JUDr. Peter Čiampor, Ing. Dušan Hajšel, Ing. Igor Olajec,  

  Ing. Ján Bartoš, Prof. Ing. Milan Hladík, CSc., v súčinnosti s MPaRV SR,  

  MŽP SR, NLC, Výskumným ústavom lesníckym SAV, Obvodným úradom ..... 

 

- Odborná literatúra, časopisy / Les & Letokruhy/ .......................................      15,60   EUR   

 

- Účasť na seminároch a školeniach členov Predstavenstva ......................       59,14   EUR          

  Workshop pod záštitou MPRV SR na Agrokomplexe Nitra 18.08.2017  

 

- Účasť na zasadnutiach komisií pri tvorbe noviel zákonov .......................        43,90  EUR         

- Nákup a obnova techniky potrebnej  k realizácii projektu, potrebnej 

  pre realizáciu vzdelávacej, poradenskej a informačnej činnosti ............... 1 340,20 EUR  

  • z toho PC s operačným programom...........................................................   950,-     EUR  

  • z toho DATAPROJEKTOR  napríklad BenQ MS527 na Heureke.sk .............    280,-    EUR  

  • Projekčné plátno k Dátaprojektoru napríklad: SBOX-PSMT-112 ..............      55,-     EUR            

  • Toner do tlačiarní Canon a LaserJet po 1 ks / 32,30 + 22,90 €/................       55,20  EUR                                                                

 

- Vedenie webovej stránky – úprava a vkladanie nových materiálov  

  na stránku a obnova materiálov , snímanie neaktuálnych / 25,50 + 350,-/   375,50  EUR      

 

- Dotazníkový prieskum o postavení OLH v PS / poštovné /.......................     119,85  EUR              

 

S P O L U : ................................................................................................. 5 042,47 EUR 

 

PREDPOKLADANÉ  ĎALŠIE  VZNIKNUTÉ NÁKLADY PRI  REALIZÁCII  PROJEKTU  NA ÚHRADU  

Z VLASTNÝCH  ZDROJOV  ZDRUŽENIA :   

 

- Režijné náklady na prípravu odborných seminárov, aktualizáciu 

   a prípravu materiálov na webovú stránku, poradenská činnosť a s tým 

   náklady na PC, telefón, mobil ročne ......................................................       800,-   EUR 

 

CELKOVÉ  PREDPOKLADANÉ  NÁKLADY  NA  PROJEKT: ........     5 842,47 EUR 



POŽADOVANÁ  VÝŠKA  DOTÁCIE – ZAOKRUHLENE: .............     5 000,-    EUR  

                                                                                                             =============  
Toho času naša žiadosť je  v schvaľovacom konaní. Predpokladáme, že zmluva bude podpísaná 

v termíne 18.12 – 22.12.2017 v Bratislave. Obsah a podmienky zmluvy nepoznáme. Vieme iba to, že 

finančné prostriedky je potrebné vyčerpať do 31.12.2017.   

 

Ad. 7. JUDr. Čiampor požiadal všetkých členov predstavenstva,  aby sa záväzne vyjadrili  

k personálnym  otázkam   Predstavenstva ,  Dozornej rady, Predsedu Združenia  na ďalšie volebné      

obdobie 2018 – 2022. Doposiaľ sa vyjadrili Ing. Mozola, pán Csikány, Ing. Šajban, Doc. Ing. Šálka , CSc, 

Ing. Vanka, že na ďalšie volebné obdobie kandidovať nebudú. Potrebné je osloviť  aj neprítomných. 

Ing. Hajšel požiadal, že je potrebné sa venovať  aj výberu predsedu a dvoch podpredsedov, nakoľko 

JUDr. Čiampor sa vyjadril že VZ končí a nebude sa uchádzať   o funkciu predsedu pre ďalšie volebné 

obdobie. Pokladá to za citeľnú stratu, čo sa prejaví hlavne poradenskej činnosti združenia. Ďalej 

povedal, že by bolo prínosom, keby sme mali v predstavenstve zástupcu z NLC  Zvolen a OU – 

pozemkový a lesnícky odbor, respektívne opravných prostriedkov. Povedal, že bude v tejto oblasti 

jednať.  

•Návrhy  a námety na zlepšenie činnosti Združenia  v ďalšom volebnom období /predsedu, kancelárie 

združenia, predstavenstva, DR /. Návrhy na  vytvorenie pracovných skupín pre  poradenskú činnosť 

pre členov združenia.....   zo strany členov predstavenstva a DR  predložené neboli. Preto sa 

predstavenstvo  s touto  témou  nezaoberalo.    

 

Ad.8. RÔZNE – DISKUSIA:   

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

sú jej hlavné myšlienky  bez pomenovania ich  autorov:   

• Platforma“ Ľudia pre les – les pre ľudí „ Tento materiál dostali všetci prítomní písomne. Bolo  

   dohodnuté, že počkáme na Memorandum ktoré pripravuje ÚRZVNL Slovenska a potom  

   predstavenstvo  zaujme záväzné stanovisko. 

-   V NR SR bola schválená  iba koncepcia o poľovníctve, Na zákone sa ešte pracuje. 

-   Bolo by vhodné vzniesť dotaz na MPaRV SR  aby sa vyjadrilo,  na základe akého zákona ŠL SR  

    odovzdávajú majetok  PS a vlastníkom, ktorý doposiaľ spravovali a na ňom hospodárili.  

   Tento majetok  nezameriavajú. Pri  odovzdávaní by sa nemali vyskytovať problémy. 

-  Po schválení novely Zákona 97/2013 Z.z. bude potrebné prepracovať na PS zmluvy  o PS. V diskusii  

   sa prítomní zhodli, že je potrebné počkať na novelu zákona a až potom prepracovať zmluvy.  

   Nezvolávať mimoriadne VZ na PS. Novo vypracované zmluvy  schváliť na VZ  za rok 2018  začiatkom  

   roka 2019, alebo na konci roka 2018.  

- Živá bola diskusia na tému : „ Prenájom poľnohospodárskej pôdy“. Pokiaľ sme patrili pod Zvolen –  

   Ing. Olajcovú, neboli žiadne problémy. Po reorganizácii SPF problémy nastali. Nie je vypracovaná   

   metodika v SPF. V prípade problémov je potrebné sa obrátiť na GR SPF do Bratislavy. Tento vážny   

   problém je potrebné riešiť aj cez ÚRZVNL  Slovenska. 

 

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:  

 -  Žiadosť o dotáciu v zmysle  Výzvy  na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie     

     podľa výnosu MPaRV SR z 5.mája 2011 č. 536/2011 -100 o podrobnostiach pri poskytovaní    

     podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov v sume 5 000,-  

     EUR.  

-  Zakúpenie diárov, stolových kalendárov, prepisovačiek  pre členov predstavenstva  a funkcionárov  

    združenia ktoré boli a budú odovzdané na proti podpis. 

C./ Ukladá :  

1.Predsedovi združenia  obrátiť sa na MPRV SR s dopytom: Podľa akého zákona  dochádza k     

    o dovzdávaniu  pôdy vlastníkom a PS  od  ŠL SR , ktorú ŠL obhospodarovali .  

    T: 31.01.2018                                                                                Z: JUDr. Čiampor      

2.Predsedovi združenia podpísať zmluvu o poskytnutie dotácie v sume 5 000,- EUR s MPaRV   
    SR  v zmysle výzvy na vzdelávaciu a poradenskú činnosť združenia. 
    T: Na vyzvanie a podľa pokynov MPRV SR                     Z. JUDr. Čiampor     
 
3. Všetkým členom Predstavenstva nahlásiť do kancelárie združenia  personálne návrhy do   
    Predstavenstva, Dozornej rady na nové volebné obdobie 2018 -2021. 
    T:  do 31.01.2018                                                               Z: členovia Predstavenstva  
 
4. Opakovane v roku 2018 zaradiť na niektorý seminár „ Novelu zákona 97/2013 Z.z. o PS. 
     Ako lektora prizvať Mgr. Martina  Illáša.  
     T: Podľa plánu seminárov                                                Z. Predseda združenia 
 
Ad.9. Záver:  
Na záver predseda JUDr. Peter Čiampor  poďakoval členom Predstavenstva a Dozornej rady 
za aktívnu účasť a za vecné pripomienky a námety. Poďakoval za celoročnú prácu. Poprial  
členom predstavenstva pokojné prežitie vianočných sviatkov a mnoho zdravia a úspechov 
v novom roku 2018. Predstavenstvo bolo ukončené 14.35 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 /. 
 
 
 
 

 
 



             

 

 

 

     

 

 

 

 


