
                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 : 19. marca  2018  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  za mesiace október    

    2017 až február 2018.   

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

    príspevkov a poistenia členov LS za rok 2017 a 2018 

4. Predloženie pracovných materiálov na diskusiu a následné schválenie, ktoré budú predložené na    

    VZ Združenia za rok 2017, ktoré sa bude konať  7. apríla 2018.   

    • Informácia o hospodárení Združenia v roku 2017   

    • Návrh rozpočtu Združenia na rok 2018   

    • Návrh projektu vzdelávacej a poradenskej činnosti na rok 2018   

    • MEMORANDUM  z Vyšnej Boci  

    • Orgány združenia : Predstavenstvo, Dozorná rada – kandidátka predkladaná na VZ 

    • Návrh Uznesenia z VZ  Združenia 

5. Rôzne:  

    • Informácia  z poradenskej a konzultačnej činnosti so zástupcami Pozemkových spoločenstiev    

       u nás v kancelárii Združenia, alebo e-mailovou formou.   

    • Poznatky a skúsenosti s našou webovou stránkou. Pripravované návrhy na zlepšenie stránky   

       a komunikácia  s Pozemkovými spoločenstvami.    

    • Vyhodnotenie Seminára  konaného dňa  16.11.2017 k novele zákona 97/2013 Z.z. 

    • Rôzne 

6. Záver 

 

Otvorenie a schválenie programu predstavenstva:   

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

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

schválenie  program. Požiadal o vypustenie bodu č.2., nakoľko nedostal zápisnicu z posledného 

zasadnutia Rady, ktorej sa pre zdravotné problémy nezúčastnil. Program bol jednohlasne 

schválený.    

 

Ad.1.  Kontrolu  plnenia  uznesení  z posledného  zasadnutia  Predstavenstva  zo dňa 11. decembra 

2017 vykonal  Ing. Hajšel.  Posledné Predstavenstvo uložilo tieto úlohy: 



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 .    

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.     

3. Všetkým členom Predstavenstva nahlásiť do kancelárie združenia  personálne návrhy do   

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

4. Opakovane v roku 2018 zaradiť na niektorý seminár „ Novelu zákona 97/2013 Z.z. o PS. 

     Ako lektora prizvať Mgr. Martina  Illáša.  

Konštatoval, že všetky prijaté uznesenia boli v termíne splnené.  

Každý člen predstavenstva obdržal v písomnej forme stanovisko MPRV SR / Ing. Erika Rozkopala/  

k otázke : „ Podľa akého zákona dochádza k odovzdávaniu pôdy vlastníkom a PS od ŠL SR, ktorú ŠL SR 

doposiaľ obhospodarovali „ – Uznesenie č.1.   

 

Ad.3. Informáciu  o stave finančných prostriedkov na BÚ združenia a stave platenia  členských  

príspevkov a poistenia členov LS za rok 2018  predniesol  Ing. Dušan Hajšel. Konštatoval  tieto 

skutočnosti : 

Počet členov združenia :169. 

Stav bežného účtu k 31.12.2017 :   6 180,34 €  

Stav hotovosti k 31.12.2017 : 474,42 €   

Stav bežného účtu k 12.03.2018 : 13 113,67 €  

Stav hotovosti k 12.03.2018 : 795,65 € 

Počet vystavených faktúr za členské na rok 2018 : 169  v sume:   9 733,33 €   

Počet uhradených faktúr : 145  v sume:   8 778,31 € ,  % podiel : 86 % 

Počet neuhradených  faktúr : 24  v sume  955,02 €,  

Počet vystavených faktúr poistenie členov LS :  76  v sume :  1 230,00 € , z toho VšLP 210,00 € 

Počet  uhradených  faktúr :  71  v sume:  1 180,00 € , percentuálny podiel: 93 % 

Počet neuhradených  faktúr  :5  v sume : 50,00 € 

Evidencia faktúr za rok 2018 je prílohou tejto zápisnice.  

PREHĽAD  O PLNENÍ  PRÍJMOV  A VÝDAVKOV :  SÚ  PRÍLOHOU  TEJTO  ZÁPISNICE. 

Ing. Hajšel konštatoval, že rozpočet na rok 2017 bol dobre postavený. Finančné opatrenia prijaté na 

poslednom VZ priniesli požadovaný efekt a neboli bolestivé.   

 

Ad.4. Ing. Hajšel predložil na diskusiu a následné schválenie pracovné materiáli, ktoré budú 

predmetom rokovania VZ Združenia za rok 2017, ktoré sa bude konať  7. apríla 2018.   

    • Informácia o hospodárení Združenia v roku 2017   

    • Návrh rozpočtu Združenia na rok 2018   

    • Návrh projektu vzdelávacej a poradenskej činnosti na rok 2018   

    • MEMORANDUM  z Vyšnej Boci  

    • Orgány združenia : Predstavenstvo, Dozorná rada – kandidátka predkladaná na VZ 

    • Návrh Uznesenia z VZ  Združenia  

Po rozprave predložené materiáli boli jednohlasne schválené a sú prílohou tejto zápisnice.  

Ad.5. RȎZNE - DISKUSIA:  

- JUDr. Čiampor predložil na schválenie návrh finančného príspevku pre NLC na Lesnícke dni 2018. 

Návrh bol jednohlasne schválený.  



- JUDr. Peter Čiampor  informoval Predstavenstvo o pripravovanom školení poriadanom NLC Zvolen, 

pre získanie Osvedčenia odbornej spôsobilosti na činnosť s lesným reprodukčným materiálom v roku 

2018. Tento materiál bude daný na našu webovú stránku.  

 

- JUDr. Čiampor informoval o záujemcoch možného členstva v našom Združení z Liptovského regiónu.   

 

- JUDr. Čiampor informoval o stretnutí zástupcov lesníckych subjektov / hovorcov / k problematike 

spoločnej lesníckej komunikácie. Konštatoval, že forma spoločnej lesníckej komunikácie je toho času 

pre naše združenie nie vhodná.  

 

-Ing. Hajšel podal informáciu o pripravovanej obsahovej zmene webovej stránky. Máme záujem, aby 

stránka bola prehľadnejšia a aby ekonómky dostali samostatný blok. Pri zmene budeme vychádzať 

z obsahového poznania a máme záujem, aby ten ktorý stránku otvori  sa vedel lepšie zorientovať 

a mal lepší prehľad. Podľa štatistiky mesačne stránku pozrie cca 100 – 120 respodentov.  

 

- Ing. Hajšel požiadal členov predstavenstva a DR, aby sa vyjadrili akou formou pripraviť ďalší seminár 

k novele zákona 97/2013 Z.z. Po rozprave bol prijatý koncenzus, aby výklad urobil Mgr. Martin Illaš. 

Aby zástupcovia PS mali možnosť vopred položiť otázky písomnou formou. Aby pri výklade hlavný 

akcent bol položený na zmeny v zákone. Potrebné je požiadať Mgr. Illaša o vypracovanie návrhu na 

zmenu / novelu / Zmlúv, na základe ktorých pracujú PS.  

 

- Ing. Hajšel informoval o  Európskom nariadení číslo 2016/679, ktoré nadobúda účinnosť od 

25.05.2018 o ochrane osobných údajov a o nariadení Európskeho parlamentu a Rady EU č. 995/2010, 

ktorého úlohou je zastaviť obeh nelegálne vyťaženého dreva v EU. Taktiež nadväzujúceho 

vykonávacieho nariadenia EU č. 607/2012 o vykonávacích pravidlách pre systém náležitej 

starostlivosti. Táto problematika bude zaradená na samostatný seminár v roku 2018.  

 

- Ing. Hajšel informoval, že kancelária združenia hľadá model, ktorý by zabezpečil kontinuitu 

poradenskej a konzultačnej činnosti v Združení aj po personálnych zmenách v Predstavenstve 

Združenia.  Poradenskú a konzultačnú činnosť považujeme za veľmi dôležitú činnosť nášho združenia 

a preto ju musíme naďalej udržať, rozvíjať a vylepšovať.  

 

- Pán Kolesár poukázal na potrebu zaradenia do programu seminárov tému : „ Lesná polícia „. Zákon 

o Lesnej polícii bol schválený v NR SR minulý rok.  

 

- Pán Kolesár informoval, že OÚ- odbor PaL  v  RS  vydal usmernenie, že pozvánky na VZ PS sa majú 

doručovať v obálkach s doručenkami. Požiadal o preverenie tohto usmernenia, či je v zmysle zákona.  

 

- Ing. Dušan Hajšel a Ing. Igor Olajec predložili v písomnej forme návrh, na ocenenie JUDr. Petra 

Čiampora na VZ Združenia 7.4.2018 za dlhoročnú prácu v prospech Združenia. Návrh všetci prítomní 

svojím podpisom jednohlasne podporili a schválili. Návrh je prílohou zápisnice. 

 



U Z 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:  

1./ Materiáli na VZ Združenia, ktoré sa bude konať 07.04.2018: 

      • Informácia o hospodárení Združenia v roku 2017   

      • Návrh rozpočtu Združenia na rok 2018   

      • Návrh projektu vzdelávacej a poradenskej činnosti na rok 2018   

      • MEMORANDUM  z Vyšnej Boci  

      • Orgány združenia : Predstavenstvo, Dozorná rada – kandidátka predkladaná na VZ 

      • Návrh Uznesenia z VZ  Združenia ktoré sa bude konať 07.04.2018. 

2./ Príspevok Združenia pre NLC Zvolen na Lesnícke dni 2018 v sume 200,- €  

C./ Ukladá :  

1.Predsedovi združenia  obrátiť sa na MPRV SR s dopytom: Podľa akého zákona  vydal OÚ RS pokyn   

    k zasielaniu pozvánok na VZ PS s doručenkou.  

    T: 30.06.2018                                                                                Z: Ing. Hajšel    

2. Ing. Hajšelovi spracovať návrh na rezortné ocenenie JUDr. Petra Čiampora pri príležitosti   
    ukončenia dlhoročnej aktívnej práci vo funkcii predsedu Združenia a pripraviť aj vecný dar. 
    T: do 07.04.2018                                                                 Z: Ing. Hajšel   
 
3. Na základe faktúry NLC Zvolen, vykonať úhradu 200,- € na prípravu Lesníckych dní 2018. 
    T:  do 30.04.2018                                                               Z: Ing. Hajšel  
 
4. Dať na webovú stránku list NLC Zvolen o možnosti získania osvedčenia o odbornej   
     spôsobilosti na činnosť s lesným reprodukčným materiálom. 
     T: 31.03.2018                                                                     Z: Ing. Hajšel  
 
5. Na niektorý seminár zaradiť problematiku „ Lesnícka polícia „. 
     T: Rok 2018                                                                         Z: Ing. Hajšel 
 
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 dlhoročnú spoluprácu počas 
obdobia, keď vykonával funkciu predsedu Združenia. 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 združeni:   
                / Len pre internú potrebu kancelárie Združenia /. 



 
 
 
 

 
 

             

 

 

 

     

 

 

 

 


