
 

 

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

Banskobystrického  kraja,  ktoré  sa  uskutočnilo dňa 20. mája  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 ( RZVNL 

Slovenska, VZ SLK, Slovenské Lesnícke dni 2019) a úlohy predsedu a kancelárie Združenia na 

najbližšie obdobie. 

3. Zhodnotenie VZ a diskusie na VZ konanom dňa 6.4.2019 

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 odborného seminára – určenie tematických okruhov, lektorov, termínu konania         

6. Rôzne: • Vystúpenie predsedu PEFC Slovensko 

            •  Návrh pracovných komisií Združenia   

            •  Stanovisko MPRV SR k líniovým stavbám          

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 kancelár Združenia, Ing. 

Dušan Hajšel, a za overovateľa zápisnice Štefan  Rusko. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

                                                                           ROKOVANIE  

 

Na úvod zasadnutia podpredseda Združenia JUDr. Peter Čiampor informoval, že zomrel zakladajúci 

člen Združenia a dlhoročný člen Predstavenstva Združenia Ing. Imrich Csikány z Lučenca. Pohreb sa 

konal 15.mája 2019 v Lučenci a za Združenie sa ho zúčastnili JUDr. Peter Čiampor a Ing. Ján Bartoš. 

 

AD. 1.: KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ Z POSLEDNÉHO ZASADNUTIA 

PREDSTAVENSTVA 

 

Kontrolu  plnenia  uznesení  z posledného zasadnutia  Predstavenstva vykonal Ing. Hajšel.  Konštatoval, že 3 

prijaté uznesenia  boli v termínoch rozpracované a 4 zo 7 sú už aj splnené.  

 

UZNESENIE  Z  11. MARCA  2019 : 

C./ Predstavenstvo  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 

                                                                    

Vyhodnotenie: Mgr. Kvak informoval, že po našom začlenení do pracovnej skupiny RZVNL 



 

Slovenska v dovtedajšom zložení: ZOL SR (Ing. Dolňan) a ÚRZVNLS (Ing. Ovseník), podal  

jej spolučlenom podnet na zorganizovanie pracovného stretnutia so ZMOS-om, kde by sa naše 

požiadavky prerokovali a hľadal by sa konsenzus. Doposiaľ reakcia od spolučlenov skupiny 

nebola a tak Mgr. Kvak informoval, že v prípade nenájdenia spoločného postupu v rámci 

RZVNLS sa za našu stranu pokúsime o rokovanie so ZMOS-om samostatne. 

 

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 

 

Vyhodnotenie: Úloha splnená. List bol advokátskej komore odoslaný. Odpoveď nemáme. 
       

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

v podmienkach pozemkových spoločenstiev. 

T: 15.05.2019        Z: Ing. Branislav Bosák   

 

Vyhodnotenie: Ing. Bosák na zasadnutí predstavenstva podrobne poinformoval členov 

Predstavenstva o ustanoveniach zákonov o osobnom bankrote a exekúciách, ktoré sa bytostne 

dotýkajú pozemkových spoločenstiev. Odpovedal na otázky členov. Členovia predstavenstva 

v rozprave poukázali na skutočnosti, ktoré v PS riešia. Jednomyseľne sa zhodli, že je potrebné 

spracovať návrh na novelizáciu zákona o osobnom bankrote a exekučného zákona so 

zdôvodnením a tento problém riešiť cez naše rezortné ministerstvo (MPaRV SR) – sekciu 

legislatívy. PS musia mať možnosť vstúpiť do procesov kúpy podielov svojho člena, ktorý sa 

dostal do finančných problémov. Odporučili, aby informácia, ktorú podal Ing. Bosák, bola 

daná aj na našu webovú stránku. 

 

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   

Vyhodnotenie : Úloha splnená.   

 

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  

Vyhodnotenie : Úloha splnená.  

 

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 

Vyhodnotenie : Úloha splnená. 
  

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  

              Vyhodnotenie : Úloha splnená. 
 

AD. 2.: INFORMÁCIA O AKTIVITÁCH PREDSEDU ZDRUŽENIA OD POSLEDNÉHO 

ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA  ZDRUŽENIA A ÚLOHY PREDSEDU  A KANCELÁRIE NA 

NAJBLIŽŠIE OBDOBIE 

 

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

všetkým členom Predstavenstva a DR 20.05.2019. Obsahom informácie bolo nasledovné:  



 

 

 

A. Informácia o hlavných podujatiach predsedu Združenia   
• 14.3.2019: Zasadnutie RZVNLS (Budova Lesného podniku mesta Zvolen, Zvolen).  

• 13.04.2019: Valné zhromaždenie Slovenskej lesníckej komory (TUZVO, Zvolen).  

• 17.04.2019: Zasadnutie Rady PEFC (Hotel Národný dom, Banská Bystrica).  

• 26.4.2019: Lesnícke dni (Námestie SNP, Zvolen).  

• 27.4.2019: Valné zhromaždenie PS Zolná (KD Sucháň, Sucháň).  

• 28.4.2019: Valné zhromaždenie PS Sucháň (KD Zolná, Zvolen – Zolná).  

• 07.05.2019: Rokovanie s poslancom NR SR, Radovanom Balážom, na tému úpravy zákona  

č. 97/2013 Z. z. v z. n. p. (Okresný úrad BB, Banská Bystrica).  

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): PS Sásová, PS Mýto pod Ďumbierom, PS Čerín, PS Tekovská Breznica, PS Zolná, PS 

Sucháň, PS Žibritov, PS Kremnička, PS Revúčka (?), PS Telgárt, PS Hnúšťa-Likier. 

• Príprava zriadenia, obsadenia, zamerania a náplne práce pracovných komisií podľa Stanov 

Združenia.  

C. Úlohy predsedu a kancelárie Združenia 
 • Aktuálne:  

o Poskytovať usmernenia členom Združenia formou konzultácie a poradenstva.  

o Pokračovať v konzultáciách s orgánmi štátnej správy pri riešení problémov pozemkových 

spoločenstiev a vlastníkov lesov.  

o Vyžiadavať od členov Združenia návrhy na:  

• zorganizovanie organizovania (školiacich) podujatí,  

• vypracúvania materiálov,  

• upravovania všeobecne záväzných právnych noriem.  

• Usilovanie o posilnenie Združenia prostredníctvom rozširovania členskej základne. Udržiavať 

informovanosť  členov  a úroveň zavedenej informatizácie  Združenia prostredníctvom internetovej 

stránky. 

• Plánované (podľa potreby): 

o Vypracúvať návrhy na úpravu právnych predpisov. 

o Vyhotovovať všeobecné materiály pre členov Združenia.  

 

ROZPRAVA  –  DOPLNENIE  INFORMÁCIÍ  - HLAVNÉ  MYŠLIENKY:   

- Mgr. Kvak: Bola aktualizovaná webová stránka, zrealizovaná zmena prístupových údajov do uzavretej 

sekcie web-stránky a boli vykonané bezpečnostné opatrenia pre diskusné fórum.  

- Mgr. Kvak: SLK bude meniť – novelizovať Stanovy. Predpokladáme, že do nových Stanov budú  

zapracované aj naše požiadavky – pripomienky. 

 

AD.3. ZHODNOTENIE  VZ  A DISKUSIE  NA  VZ  KONANOM  DŇA  6.4.2019  

 

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. 

 

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

A   STAVE PLATENIA  ČLENSKÝCH  PRÍSPEVKOV A  POISTENIA ČLENOV  LS  ZA ROK 

2019.   

 

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.  Konštatoval  tieto skutočnosti: 

Počet členov združenia: 182. 

Stav bežného účtu k 14.05.2019: 13 932,62 €  

Stav hotovosti k 14.05.2019: 876,68 € 

Počet vystavených faktúr za členské na rok 2019: 182  v sume:   10 192,08 € 

Počet uhradených faktúr: 167  v sume:   9 667,04  € ,  % podiel : 92 % 

Počet neuhradených  faktúr: 15  v sume  525,04 € 

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

Počet  uhradených  faktúr:  75  v sume:  1 190,00 €, percentuálny podiel: 95 % 

Počet neuhradených  faktúr:  4  v sume: 80,00 € 

Príjem do združenia 2 % daní z príjmu:  -  €   

Neplatiči členského príspevku za rok 2019: Tvoria prílohu tejto zápisnice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

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

základnú povinnosť  každého člena Združenia „ ZAPLATENIE  ČLENSKÉHO  PRÍSPEVKU„.   

 

Ad.5. PRÍPRAVA  ODBORNÉHO  SEMINÁRA -  URČENIE  TEMATICKÝCH  OKRUHOV, 

LEKTOROV, TERMÍNU  KONANIA 

 

Vzhľadom k tomu, že doposiaľ neboli v Národnej rade Slovenskej republiky schválené novely zákonov, 

ktoré mali byť nosnými témami našich seminárov, je potrebné navrhnúť náhradné tematické okruhy, ktoré 

PS zaujímajú. V rozprave boli vytipované tieto tematické okruhy: 

 Environmentálna polícia – jej práva a povinnosti. Ako sa to dotýka PS. 

 Aktuálne výzvy PRV do roku 2020, ktoré sa dotýkajú PS. 

 Certifikácia lesov PEFC  Slovensko. 

 Nariadenie EU v oblasti dreva (EUTR) č. 995/2010 a vykonávacie nariadenie EU č.607/2012. 

 Protipožiarna ochrana (poznatky a skúsenosti, aké povinnosti zo zákona vyplývajú pre PS). 

 Zákon 110/2018 – aktuálne témy. Systém otázok a odpovedí. Iba tie témy, ktoré PS zaujímajú 

a trápia a následne nechať priestor pre diskusiu. 

 

Seminár by bolo potrebné zorganizovať do konca júna 2019 (alebo 09.2019) v zasadačke OÚ Zvolen. 

 



 

AD.6.  RȎZNE 

 

•  VYSTÚPENIE  PREDSEDU  PEFC  SLOVENSKO (Ing. František Štulajter, CSc.)  

 

Vystúpenie bolo na základe jeho žiadosti a bolo dohodnuté vopred s Ing. Hajšelom. Poukázal na zlú situáciu 

v lesníctve na Slovensku. PEFC vypracovalo novú stratégiu obhospodarovania lesov do roku 2030. Stratégia 

bude schvaľovaná 21.5.2019. Vysvetlil aktivity PEFC-u. Zdôvodnil potrebu členstva PS v PEFC Slovensko. 

Oboznámil s históriou PEFC-u od jeho vzniku až doposiaľ. Vysvetlil, aké sú rozdiely medzi PEFC a FSC. 

Jeho vystúpenie bude spracované do písomnej formy a dané na našu webovú stránku. Tiež je prílohou 

zápisnice. Informoval, že PEFC Slovensko poskytne ZVSaSL BBK  dotáciu vo výške 400,- EUR na 

výchovno-vzdelávaciu činnosť pre rok 2019. PEFC Slovensko a ZVSaSL BBK  uzatvoria dvojstrannú 

dohodu o spolupráci a odvode percentuálneho podielu členského príspevku, ktorí platia naše PS ako členovia 

PEFC Slovensko, do ZVSaSL BBK.  

 

 

• NÁVRH  PRACOVNÝCH  KOMISIÍ  ZDRUŽENIA 

  

Predseda Združenia Mgr. Martin Kvak: Informoval, že podľa prieskumu ktorý vykonal, majú záujem 

v komisiách pracovať: 

 Mgr. Peter Volentier (PS Tekovská Breznica) – Komisia pre pozemkové spoločenstvá 

 Ing. Marek Šajban (predseda, PS Žibritov) – Komisia pre PS / pre finančné záležitosti 

 Ing. Zora Majlingová (predsedníčka, PS Sásová, B.B.) – Komisia pre PS 

 Milan Pocklan (PS Zvolenská Slatina) – Komisia pre poľovníctvo 

 RSDr. Dana Trokšiarová (predsedníčka, PS Kľačany) – Komisia pre vlastnícke vzťahy. 

 Ing.  Bc. Ivan Uhrík, PhD. (predseda, PS Šálková) – Komisia pre vonkajšie vzťahy/spoluprácu 

 

Ing. Hajšel: Na základe poznania, vytváranie komisií sa mu neosvedčilo a nebolo to funkčné. Myslí si, že 

možno prínosom pre predsedu by bolo vytvorenie poradného zboru predsedu Združenia. Predseda v rámci 

svojej kompetencie si vymenuje svoj poradný zbor odborníkov a v prípade potreby osloví niektorého člena 

tohto zboru, aby posúdili problém a vypracovali stanovisko k danému problému. Člen poradného zboru si 

môže k danému problému prizvať aj nečlena Združenia. Systém činnosti a hmotnej zainteresovanosti 

poradného zboru  musí byť vypracovaný predom a schválený Predstavenstvom Združenia. Zriadenie komisie 

podľa Stanov Združenia môže byť tiež jedna z možností, ale konkrétne na určitý problém ako napríklad: 

„Spracovať za ZVSaSL  BBK  pripomienky k novele zákona o lesoch„ alebo „Vypracovať požiadavky 

ZVSaSL  BBK k novele zákona o Exekúciách a k novele zákona o Osobnom bankrote„. 

 

(V Stanovách Združenia v článku VI. Orgány Združenia, ich práva a povinnosti, v odstavci 2. 

PREDSTAVENSTVO sa píše: Na riešenie odborných záležitostí (Predstavenstvo) zriaďuje z členov 

Združenia pracovné komisie, ktoré majú právo preskúmavať vonkajšie vzťahy a vydávať pre orgány 

Združenia odporúčacie stanoviská. Pracovná komisia môže v prípade vlastnej potreby do seba začleniť aj 

nečlenov Združenia.) 

 

• STANOVISKO  MPRV SR  K LÍNIOVÝM  STAVBÁM 

 

(Všetci členovia Predstavenstva a DR e-mailovou formou obdržali list adresovaný pani ministerke Matečnej 

k líniovým stavbám zo dňa 28.02.2019 a stanovisko MPRV SR, sekcie lesného hospodárstva a spracovania 

dreva zo dňa 18.3.2019 k danému listu.) 

 

Predseda, Mgr. Kvak, stručne zrekapituloval obsahy listov (v odpovedi a prílohách litu MPRV SR sa 

uvádza, že tento pretrvávajúci problém bol riešený v priebehu roka 2016 a za naše Združenie sa ho 

zúčastňoval vtedajší predseda, JUDr. Peter Čiampor. Na týchto rokovaniach zástupcovia neštátneho 

lesníckeho sektora prerokovali s jednotlivými distribučnými spoločnosťami uvedené témy a vysvetlili si aj 



 

problematiku, ktorá je predmetom nášho listu pani ministerke. Distribučné spoločnosti poukázali na 

skutočnosť, že ich činnosť je regulovaná aj Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a nielen všeobecne 

záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ich činnosť.). Následne otvoril diskusiu s otázkou, či v úsilí 

pokračovať (pokúsiť sa vyrokovať pravidlá zodpovedajúce právam vlastníkov (Možnosť riešenia nastolenej 

problematiky je na základe vyššie uvedených informácií možná najmä úpravou všeobecne záväzných 

právnych predpisov, ktoré však nie sú v kompetenčnej pôsobnosti MPRV SR. Neštátny lesnícky sektor má 

pritom v súčasnej dobe možnosti, ktoré mu umožňujú vstúpiť do legislatívneho procesu pri tvorbe všeobecne 

záväzných právnych predpisov upravujúcich činnosť dotknutých distribučných spoločností.)) alebo ostať pri 

súčasnom stave (V zápisniciach z jednotlivých stretnutí v roku 2016 sa okrem iného odporúča vstúpiť PS do 

priameho jednania s prevádzkovateľmi líniových stavieb a na základe dohody dojednať obojstranne 

akceptovateľné podmienky.). 

 

V diskusii prevážil názor zotrvať v súčasnom stave. 

 

• VYPLÁCANIE  PODIELOV NA ZISKU A NÁJOMNÉHO PRE SPF 

 

Všetci členovia Predstavenstva a DR e-mailovou formou obdržali list adresovaný MPRV SR zo dňa 

4.02.2019 a odpoveď. Sekcie legislatívy MPRV SR k danému listu zo dňa 12.02.2019. Listy sú nedeliteľnou 

prílohou zápisnice. 

 

• RȎZNE 

  

- Ing. Kostor: Poukázal na skutočnosť, že väčšina zákonov je jednosmerných. Výklad zákona môže urobiť   

   len tvorca zákona a nie PORADCA.  

- Ing. Galgoň: Dal písomné  k listu MPRV SR čo sa týka podielov SPF. Stanovisko je súčasťou zápisnice.  

- Ing. Sarvaš, PhD.: informoval, že  vláda SR ide schvaľovať zákon o ochrane prírody. V tejto veci ide 

   vyjednávať predseda SLK, Ing. Dolňan. Pokiaľ informácia je pravdivá, rozhodnutie vlády je protichodné 

   s vyjadrením a prísľubom predsedu vlády SR v Tatranskej Javorine počas výjazdového zasadnutie vlády. 

   Vtedy predseda vlády povedal, že zákon o ochrane prírody musí ísť v súčinnosti so zákonom  o lesoch 

   po širokej diskusii a dosiahnutí vzájomného konsenzu obidvoch rezortných ministerstiev. 

- Ing. Hajšel: Vzniesol dotaz na členov Predstavenstva a DR, či forma informovanosti, ktorú praktizuje   

   prostredníctvom e-mailu je prínosom, či v tom pokračovať, alebo zrušiť. Odpoveď bola jednomyseľná:  

   pokračovať a rozšíriť o ďalšie tematické okruhy. 

- Mgr. Kvak: v krátkosti poinformoval o aktivitách ÚNIE, kde všetky výzvy a reakcie na aktuálne témy  sú 

   zasielané členom Predstavenstva a DR. V informovanosti budeme ďalej pokračovať. Očakávame aj Vaše  

   reakcie, ktoré spracujeme a odošleme do ÚNIE. 

 

AD. 7.: PRIJATIE UZNESENÍ A ZÁVER 

 

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 11.03. 2019.  

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

      Predstavenstva a úlohy na najbližšie obdobie prednesené predsedom združenia.   

3.   Zhodnotenie VZ a diskusie na VZ konanom dňa 6.04.2019 

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 neplatičoch prednesenú Ing. Hajšelom. 

5.   Vystúpenie predsedu PEFC Slovenska Ing. Františka Štulajtera, CSc. 

6. List Predsedu Združenia adresovaného pani ministerke Matečnej a odpoveď k listu ohľadne 

      líniových stavieb. 



 

7.  List Predsedu Združenia  adresovaného pani ministerke Matečnej a odpoveď  k listu týkajúceho sa   

      podielov na zisku a nájomného SPF. 

8. Menovitý zoznam osôb, ktoré majú záujem pracovať v pracovných komisiách Združenia.  

9. Podrobnú informáciu prednesenú Ing. Bosákom k zákonom o Exekúciách a Osobnom bankrote  

      k ustanoveniam, ktoré sa bytostne dotýkajú PS. 

 

 

B./ Schvaľuje:  

1. Tematické okruhy prednášok, ktoré zaradiť do programu najbližšieho odborného seminára.        

  

C./ Ukladá: 

       1.  Ing. Dušanovi Hajšelovi zverejniť písomnú informáciu prednesenú na zasadnutí Predstavenstva   

             Ing. Štulajterom, CSc, predsedom PEFC Slovensko na webovej stránke Združenia. 

T:  do 3 dní po obdržaní písomnej informácie                                           Z: Ing. Dušan Hajšel  

  

2. Ing. Branislavovi Bosákovi, vypracovať v písomnej forme informáciu prednesenú na Predstavenstve 

Združenia a následne ju zverejniť na webovej stránke Združenia. 

T: 30.06.2019        Z: Ing. Barnislav Bosák 

                                                                                                                         Ing. Dušan Hajšel  

3. Ing. Branislavovi Bosákovi, vypracovať návrh na novelizáciu Zákona o Osobnom bankrote 

a Exekučného zákona  v ustanoveniach, ktoré sa dotýkajú PS. Návrh zaslať na MPRV SR, sekcia 

legislatívy. 

T: 30.06.2019        Z: Ing. Branislav Bosák  

                                                                                                                         Ing. Dušan Hajšel 

4. Predsedovi Združenia pokračovať v kreovaní pracovných komisií, alebo poradného zboru predsedu. 

Vypracovať Smernicu o činnosti týchto pomocných orgánov a tiež pravidlá odmeňovania. 

      T:  30.09.2019                                                                         Z: Mgr. Martin  Kvak 

 

5.  Predsedovi Združenia vstúpiť do rokovania s PEFC Slovensko a uzatvoriť dohodu o spolupráci tak, 

      ako to navrhol na zasadnutí Predstavenstva predseda PEF Slovensko. 

      T: 30.06.2019                                                                                             Z: Mgr. Martin Kvak 

  

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

účasť a za vecné pripomienky a námety. Predstavenstvo bolo ukončené 15:55 hod.  

 

 

Zápisnicu  spracoval: Ing. Dušan  Hajšel  

 

vo  Zvolene                                    dňa  23.05.2019               Ing. Dušan  Hajšel  v.r. 

 

Zápisnicu overil: Štefan  Rusko 

 

Vo  Zvolene                                   dňa ............................. ..................................................... 

 

Zápisnicu schválil: 

 

Vo  Zvolene                                   dňa   30.05.2019                           Mgr. Martin  Kvak, v.r. 

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

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 a zoznam neplatičov. 

Príloha 4:  List Predsedu Združenia pani ministerke Matečnej k líniovým stavbám. 

Príloha 5:  Stanovisko k listu k líniovým stavbám MPRV SR – sekcia LHaSD 

Príloha 6:  List Predsedu Združenia pani ministerke Združenia k odvodom do SPF. 

Príloha 7:  Stanovisko k listu k odvodom do SPF z MPRV SR – sekcia legislatívy 

 

Písomné materiály ktoré  boli predmetom  rokovania Predstavenstva združenia.  

               (Len pre internú potrebu kancelárie Združenia) 


