
 

Pozývam Vás ha pracovné stretnutie predsedov pozemkových spoločenstiev•na 

Horehroní. Ide o pozemkové spoločenstva od Polomky po Telgárt. 

 Termín a miesto konania. streda 10. októbra 2018 0 14.00 hodine  

Reštaurácia Bumbaras Polomka 

 Účastníci Predseda ZVSSL BB kraja Mgr. Martin Kvak 

Tajomník ZVSSL BB kraja Ing. Dušan Hajšel 

 Predsedovia pozemkových spoločenstiev + max jeden člen orgánov spol. 

Program : 1. Novela zákona o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z. z.  

2. ZmluVa o pozemkovom spoločenstve, stanovy spoločenstva: prezentácie 

vzorov vypracovaných ZVSSL BB kraja 

3. Vyhláška č. 226/2017 0 poskytovaní podpory v LH 

4. Ceny dreva, odbyt dreva : možnosti, realita, skúsenosti, výmena názorov 

5- Veľký počet listov vlastníctva, veľký počet podielov, velký- počet 

vlastníkov 

 

6. Odčlenenie majetku zo spoločnej nehnuteľnosti a predaj majetku 

7. Webová stránka ZVSSL BB kraja, používanie členmi 

8. Činnosť ZVSSL BB kraja, činnosť Rady Združenia vlastníkov neštátnych 

lesov SR 

9. Rôzne , podľa záujmov zúčastnených 

Ku každému z bodov- bude panelová diskusia s výmenou praktických 

skúsenóstfra.názorov. 

Predpoklad skončenia 0 18.00 hodine podaním večere.  

Záväzná prihláška . •telefónom 0902 037733 Ing. Rudolf Galgon, Polomka 

mail galgonova@pos.sk termín pondelok 8. 10. 2018 

9.00 hodín 

Tešíme sa na Vašu prítomnosť a na Vaše názory i pripomienky.  



IRASIENKOVÉ 

spotoatsvvo Predseda 

PS Polomka: 

Pozemkové 

spoločenstvo 

Ing. Rudolf Galgon 

Zápisnica z pracovného stretnutia predsedova členov orgánov pozemkových spoločenstiev 

Horehronia dňa 10.10.2018 v Polomke 

Prítomní . podľa prezenčnej listiny 

1. Zákon č. 97/2013 0 pozemkových spoločenstvách , zmenv a doplnky 

Zmeny a doplnky je potrebné transformovať do zmluvy o spoločenstve a do stanov 

spoločenstva. Možno vyhotoviť ich nové znenia, alebo riešiť to tiež iba zmenami a doplnkami, o 

čom rozhodne výbor pozemkového spoločenstva / ďatej PS /. 

a./Pri prevode ale aj pri prechode podielu na spoločnej nehnuteľnosti / SN /, nesmie 

vzniknúť spoluvlastnícky podiel na SN, ktorému zodpovedá výmera menšia ako 2000 rn 2 . 

b./ Spoločenstvo vydá na požiadanie členovi PS jedno vyhotovenie zmluvy o 

spoločenstve a stanov spoločenstva ,ak ich spoločenstvo vydalo. 

- Každý člen PS by mal poznať ustanovenia zmluvy a stanov. PS Polomka vydanie z roku 2011 

poskytlo zúčastneným, vydanie aktualizované v roku 2014 po prijatí zákona máme už iba pre 

členov. Tlač HLP grafik Brezno za pár centov. Pristúpiť ku zmluve znamená akceptovať jej 

ustanovenia. Podmienkou je ich najprv poznať, až potom akceptovať. 

c./ Nové znenie S -u 8, Spoločná nehnuteľnosť 

- Podielové spoluvlastníctvo SN možno zrušiť a vysporiadať podľa osobitného predpisu. Ide o 

zákon SNR č. 330/91 Zb. S 11, ods. 13 : Pozemky, ktoré patria do pozemkových úprav a tvoria SN, 

môžu sa rozdeliť. ak s tým súhlasia vlastníci nadpolovičnej výmery SN- 

- Spoločnou nehnuternosťou nie je stavba. ? Prečo na listoch vlastníctva nehnuteľnosťou je ? 

- Oddelená časť SN sa stáva spoločne obhospodarovanou nehnutelhosťou. Možno ju predať, ak 

rozhodne tak VZ. Problémom sú podiely v správe SPF, v exekúcii, zomrelých a tých, čo vyslovene 

nesúhlasia s predajom. Tí budú spoluvlastníkmi s kupujúcim, ak sa ten rozhodne aj tak 

nehnuteľnosť kúpiť/ bude majoritným vlastníkom !/ 

d./ S 9 , odsek 8: ... podiel možno ponúknuť prostredníctvom výboru. 

- Iba možnosť a nie povinnosť. Vhodné je viesť Zoznamy potencionálnych predávajúcich a 

kupujúcich, aby kupujúci nemusel oslovovať 500 spoluvlastníkov podielov. 

e./ Prevod ale aj prechod vlastníckeho práva k podielu na SN len na niektorých pozemkoch 

patriacich do SN je zakázaný. 

- Bohužiaľ, prevod a prechod je možný iba majetku ,ktorý vlastník má. Ak má PS 20 LV , asi nikto z 

členov spoločenstva nemá podiel na všetkých. 



f./ S 10 :... fond prijíma podiel na zisku alebo na nájomnom podľa S 20. 

 - Ak má PS nájomnú zmluvu so SPF uzatvorenú na dobu do 31.12.2013, platí zmluva a nájomné. Ak 

nemá, musí podľa 5-u 20 do 30 dní od VZ oznámiť fondu čiastku podielu na zisku a 

majetku  

/dividenda/ na jeden podiel. Fond určí spôsob úhrady. Spôsob úhrady môže si určiť aj 

člen PS. 

g./ S 17, ods. 3 . . Výbor môže v pozvánke uviesťvetu : V prípade nedostatočnej účasti 

na VZ bude zasadanie prvou čiastkovou schôdzou. 

h./ S 18 : Spoločenstvo vedie zoznam členov... . V pripomienkovom konaní sa ten 

nezmysel nepodarilo zmehiť. ide o to, že PS Polomka vedie zoznam - ako prezenčnú listinu 

na VZ 

- ako listinu „Výplata dividend „ 

Na týchto sú údaje všetky uvedené v zákone až na : dátum vzniku členstva v spoločenstve / načo 

?, je to na každom LV pri mene vlastníka podielu/ 

  Právny predchodca a zápisu do zoznamu 

PS Polomka od roku 2004 vedie zoznam zmien vlastníctva podielov v knihe zmien a nie zbytočný  

zoznam členov. Zoznam zmien: 

Ľavý list : P.č., pôvodný vlastník s adresou, dôvod zmeny / D- dedičstvo, K- kúpna zmluva, 

Ddarovacia zmluva/ , dátum prevodu-prechodu. 

Pravý list : počet podielov, nový vlastník , adresa a dátum narodenia 

Uvedené zmenz sú každý rok podkladom k zmenám na prezenčnej listine a výplatnej listine 

dividend. 

i./ Treba zvážiť voiby predsedov výboru a DR priamou volbou. Tak ako na starostov obcí. 

j./ Treba byť pripravený na možnosť, že sa nejaký kakadur prihlási do volieb písomne v deň 

volieb. Žiaľ, pripomienka v pripomienkovom konaní podaná ÚNL / Únia neštátnych lesov / 

neprešla, nezmysel ostal. 

2. Zmluva o pozemkovom spoločenstve 

Zmluva vyhotovená ZVSSL Zvolen , obsah prezentoval predseda združenia Mgr. Kvak. Dve 

Pöbmké-. Na -pöüaďanie.-pošléme. 

3.Prvé•zälesnenie -poľnohospodárskei pôdy 

Viď zákon č, 75/2015 Z. z. , S 55 — 58. Vhodné v posledných 3 rokoch platnosti PSL. 

4. Poskytovanie podpory v LH na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov 

Viď vyhlášku č. 226 z 20. septembra 2017. Ide o platby za vykonané prerezávky podľa 

lesných typov. Poskytuje sa na ... lesný porast v PSL , ktorého platnosť sa skončila v roku, ktorý 

predchádza roku predloženia žiadosti o poskytnutie podpory, alebo v PSL, ktorého polovica 

platností sa skončila v roku, ktorý predčhádza roku predloženia žiadosti. 



bTýka sa teda Horehronia ? Musíme zistiť. Výzva na podanie žiadosti bude v júli s termínom do 

31.8.2019. Ide 0150 -300 EUR /ha. 

5.Ceny dreva a odbyt dreva 

Pozemkové spoločenstvo môže dosiahnuť tržby : 

a./ Predaj spoločnej nehnuteľnosti 

b.! Prenájom SN inej PO ale FO, inému pozemkovému spoločenstvu 

Realizované napr. Lieskovec. Vhodný spôsob dočasného prenájmu 

možno v Heľpë, kde sú mnohí zhodní vlastníci podielov, výmera 190 

hektárov a 130 hektárov lesa, obmedzené možnosti zisku, zbytočné 2 

výbory, 2 VZ, 2 účtovníctva, a iné. 

c./ Predaj dreva na pni. Ide ornačku vo vreci pre predávajúceho i 

kupujúceho. Každý z nich má iný záujem. Kupujúci kváriť cennejšie 

sortimenty. Dohľad je náročný 

d. Predaj dreva na OM alebo ES:- podľa sortimentov III. A,B, C, D, V 

- podľa priemernej ceny ako podiel sortimentov, cena dohodou 

- podľa dosiahnutej ceny obchodníka s drevom u odberateľa a mínus jeho obchodné náklady 

/ cca 2 EUR /m 3 

PS Polomka prvý spôsob sa neosvedčil. Používame cenu dohodou po kalkulácii a tiež tretí spôsob. 

e./ Predaj dreva priamo odberateľom : - Ružomberok iba buk 

- Tatratimber logistic Liptovský Hrádok, najväčší spracovateľ 400 tisíc kubíkov ročne 

- PRP Tomášovce , druhý najväčši..., máme aktuálny cenník a podmienky - Schweighofer 

Rakúsko, píla Rumunsko, vagóny, platba cez Ružomberok 

Ak máte záujem, podrobné informácie poskytneme. 

CENY DREVA : Sledujeme cenníky okolitých OZ ŠL. Tiež priemerné ceny za štvrťrok podľa štatistiky 

NLC Zvolen/ stránka ZVSSL/. Ponuka dreva znížila ceny od polroka 2018. OZ Beňuš aktuálne III. A-V: 

79'- 77- 58-48 -28. Podiel za II. Q 2018 III. A 3 0/0, III, B 15  III. C 40 % , V 30 0/0. III D vo výkaze chýba! 

6.VeľkÝ počet LV. veľký počet podielov a vlastníkov 

Znížiť počet LV nikto nerieši. Jednoduché zlúčenie nie je možné. Návrh rozlíšovať LV na 

kardinálne a marginálne v päpornienkovom konaní. 

Kardinálny — hlavný, základný, podstatný / prináša zisk/ 

Marginálny — okrajový, nepodstatný, drobný /neprináša zisk_/ bujačiareň, admin. budova, 

parcela ornej pôdy, a pod. . Ak vlastník má len také LV, podľa zákona je členom PS, nedostáva 

však dividendy. Marginálne LV by mohli byť vedené na pozemkové spoločenstvo s právnou 

subjektivitou. Tak ako pred rokom 1989 celý majetok spoločenstva. 

Veľký počet podielov komplikuje hlasovanie na VZ. V stanovách možno prijať ustanovenie, že do x 

podielov bude % hlasu, od-do 1 hlas , atdt Majú tak mnohé spoločenstva, viď internet. 



7. Vzdelávanie : 

- semináre ZVSSL Zvolen, regionálne porady predsedov 

- stránka ZVSSL Zvolen : napísať zvssl bb kraja , ťuk zamknutá zóna, ťuk po regulárnom prihlásení, 

PRIHLÁSENIE : meno les, heslo bb1./A 

- časopis LES letokruhy, ročné predplatné 18 EUR, mesačník 

- internet : napísať lesmedium a vybrať si z ponuky : zprávy, fórum a iné 

8. Ochrana osobných údajov : Materiál poskytol predseda Mgr. Kvak. Na požiadanie 

pošlem. 

9. Rôzne : - Šumiac , nezákonné vlastníctvo podielov Poľnohosp. družstvom Šumiac 

- Pasienková spot. Závadka , ochrana osobných údajov 

- Urbárska spol. Závadka , prechod lesov do správy národných parkov 

- Heľpa, zlúčenie poz. spol. v obci, pozemok v intraviláne „ predaný občanovi „ bývalým 

MNV, odčlenenie pozemkov „ prisvojených „ na konci dvorov Krivuľa, 

- Telgárt , duplicitné vlastníctvo podielov 

Ide o špecifické problémy vyžadujúce podrobnejšiu znalosť ich vzniku a možnosti riéšenĹ 

ZVSSL BB kraja bude hľadať riešenia interne alebo externe / ministerstvo, 

advokát, a pod./. 

Zapísal : Ing. Rudolf Galgon 

PASIENKOVÉ SPOLOČENSTVO pozemkové 

spoločenstvo 

POLOMKA 

 

Pracovné stretnutie predsedov a členov orgánov pozemkových 

spoločenstiev 



na Horehroní dňa 10.10.2018 

Urbárske a pasienkové 

pozemkové spol. 

Pohorelá Pozemkové 

spoločenstvo pasienkarov 

Heľpa Pozemkové 

spoločenstvo 

urbarialistov Heľpa 

poz. . spol. Závadka n. Hr. Pasienková spoločnosť poz. spol. Závadka n. Hr. Urbársko 

pozemkové 

spoločenstvo Polomka 

Pasienkové 

spoločenstvo 

Polomka 


