
                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 : 15.mája 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.  

2. Vystúpenie Ing. Františka Štulajtera, CSc, predsedu PEFC Slovensko.     

3.Kontrola plnenia  uznesení  z posledného zasadnutia predstavenstva.     

4. Zhodnotenie Valného zhromaždenia  ZVSaSLBBK  konaného dňa  8.04.2017. Analýza  diskúznych   

    príspevkov a prijatie  opatrení  vyplývajúcich z rozpravy a záverov.  

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

    27.04.2017.     

 6. Informácia  z Valného zhromaždenia Slovenskej lesníckej komory konaného dňa 21.04.2017.  

     Informácia z otvorenia XI. Lesníckych dní vo Zvolene.  

7. Informácia zo zasadnutia komisie k novelizácii zákona 97/2013 Z.z. na MPRV SR dňa 20.04.2017. 

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

    príspevkov a poistenia členov LS za rok 2017.  

9. Rôzne:  

    • Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na vzdelávaciu a poradenskú činnosť – MPRV SR.  

    • Informácia  MPRV SR k elektronickým občianskym preukazom   

    • Rôzne 

10. Záver 

 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. Program bol jednohlasne schválený.    

 

Ad.2. Na základe osobného požiadania  vystúpil na predstavenstve Združenia predseda PEFC 

Slovenska  Ing. František Štulajter, CSc.  

Informoval o pripravovanej národnej legislatíve týkajúcej sa Nariadenia  Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov 

uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (EUTR).  Nariadenie vstúpilo do platnosti 3. marca 2013 

a je záväzné pre všetky  hospodárske subjekty prvý krát uvádzajúce drevo na trh. Cieľom EUTR je 

zamedziť uvádzanie nelegálne vyťaženého dreva a výrobkov z dreva na trh Európskej únie. Podľa 

tohto nariadenia, každý hospodársky subjekt , obhospodarovateľ lesa, je  povinný  vypracovať, 

udržiavať a pravidelne vyhodnocovať systém náležitej starostlivosti. Pritom existujúci systém dohľadu 

podľa vnútroštátnych právnych predpisov a akýkoľvek dobrovoľný mechanizmus nepretržitého 



zabezpečenia informácií o pôvode, ktorý spĺňa požiadavky tohto nariadenia, sa môžu použiť ako 

základ systému náležitej starostlivosti. 

PEFC národný štandard trvalo udržateľného  obhospodarovania lesov v sebe obsahuje  všetky 

požadované prvky systému náležitej  starostlivosti.  Okrem jeho používania  dáva  účastníkom 

certifikačného procesu pridanú hodnotu v možnosti preukazovať zodpovedný prístup 

k obhospodarovaniu lesov používaním  PEFC  certifikátu. 

PEFC Slovensko je v prípade záujmu členov združenia pripravené uskutočniť nevyhnutné školenia o  

PEFC systéme náležitej starostlivosti a krokoch potrebných pre jeho používanie.  

Ad.3. Kontrolu  plnenia  uznesení  z posledného  zasadnutia  Predstavenstva  vykonal  Ing. Hajšel. 

Konštatoval, že uznesenie  číslo 1. z posledného  zasadnutia týkajúce sa zriadenia  INTERNET 

BANKINGU  vo  VÚB Zvolen  je s Ing. Kováčom rozpracované, ale nie ukončené. 

Uznesenie číslo 2.  /zamedziť prístup neplatičom na kódovanú webovú stránku  Združenia / je 

nesplniteľné a keď  by sa aj našlo riešenie, tak by bolo kontraproduktívne. Navrhol toto uznesenie 

zrušiť. Predstavenstvo s návrhom súhlasilo. 

 

Ad.4.  Zhodnotenie Valného zhromaždenia  konaného dňa  08.04.207 vykonal predseda Združenia 

JUDr. Peter  Čiampor.   Vyjadril spokojnosť  s účasťou delegátov, hostí,  disciplínou, diskusiou a  

celkovou  úrovňou  Valného  zhromaždenia. Podrobne prešiel  diskúzne príspevky,  ktoré sú 

zaprotokolované v zápisnici  z VZ. Na väčšinu bolo odpovedané priamo na Valnom zhromaždení, 

niektoré sú  v štádiu riešenia / novelizácia zákonov/ a niektoré návrhy budú realizované  v rámci 

pripravovaných seminárov.  K danému problému bola  živá a vecná diskusia. Nové uznesenia 

z rozpravy  k danej problematike  prijaté  neboli. 

- Ing. Olajec  informoval  o stanovisku  riaditeľa NLC, ktorý prisľúbil  bezplatnú pomoc  výkladu  

nových výziev  PRV  na pripravovaných  seminároch. 

- Ing. Kostor  poukázal na to, že informácie o výzvach PRV musia ísť  dostatočne v predstihu, nakoľko 

sa  potom stráca ich účinok. 

Ad.5. Ústnu informáciu  o aktivitách Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska  podal  

JUDr. Čiampor. Konštatoval,  že posledné zasadnutie Rady sa uskutočnilo dňa 27.apríla 2017. Na 

zasadnutí sa zúčastnili zástupcovia  Liptovsko – tatranského združenia  vlastníkov lesov a UPS  

Bobrovec. 

O činnosti pracovných skupín ku zmene legislatívy informoval Ing. Vanko. Konštatoval: 

- Zákon o lesoch – pracovná skupina ešte nezasadala. Nie je jasné či pôjde len o kozmetické úpravy. 

Na niektoré návrhy ohľadom liberalizácie zákona ešte nedozrela doba. 

- Zákon 97/2013 Z.z. - situácia je vážna.  Z 11 pripomienok rady sa v pracovnej skupine akceptovalo 6. 

Navrhol počkať na oficiálne stanovisko a potom uskutočniť rokovanie s ministerkou Matečnou 

a vysvetliť jej o čo ide. 

- Transformácia vlastníctva pozemkov- tu nás zastupuje Ing. Ovseník  a  Ing. Olajec. V pracovnej 

skupine sa rieši komplex zákonov, dotýkajúcich sa úpravy a obnovy vlastníckych vzťahov. Naša 

požiadavka je, aby sa riešil aj zákon o pozemkových spoločenstvách, aby sa vylúčili prekážky zákona 

proti obnove vlastníctva. Zásadným problémom je to, že nie je deklarované, čo štát chce od urbárov – 

štát chce aj rozhodovať aj pýta peniaze od urbárov. Nie je rovnosť  štátnych a neštátnych lesov pred 

zákonom. 



- Poľovníctvo – tu nás zastupuje Ing. Vanko a Ing. Spevár. Pripravili sa zásady: redukcia počtov zverí 

na stavy blízke normovaným cieľom zníženia poškodenia lesných a poľnohospodárskych kultúr, 

problematika  prikrmovania  zverí.  

     Rada požiadala o stretnutie s ministrami pôdohospodárstva a životného prostredia. Za MŽP SR sa 

stretnutia zúčastnil štátny tajomník, čo sa prejavilo ako nie dobré, preto že zo sľubov sa nič 

neuskutočnilo. Potreba  je  zorganizovať stretnutie s MŽP.  04.04.2017 bol poslaný list MŽP SR a treba 

počkať na odpoveď. V novele zákona  už  vyrokované  veci v 4. a 5. stupni ochrany znovu vylúčili 

z návrhu. MŽP sa správa tak, že naň neplatia žiadne finančné záväzky.  Treba zvážiť zapojenie  sa  do 

daného problému.   

      Rada sa podrobne zaoberala problémom UPS Bobrovca.  Všetky podrobnosti sú popísané 

v zápisnici ktorá je zverejnená  na  webovej stránke  LEN  PRE  ČLENOV a v  časopise LES 

a LETOKRUHY, apríl 2017 strany 8 – 9.    

 

Prijaté  opatrenia RZVNL Slovenska: 

- požiadať MPRV SR o právne stanovisko k §9 ods. 13 

- Požiadať ministerku  Matečnú o prijatie zástupcov RZVNL 

- Pripraviť tlačovú správu k problémom UPS Bobrovec 

- Pripraviť tlačovú besedu v Bratislave 

- Požiadať pani  ministerku o zvolanie okruhlého  stola k problematike Bobrovec 

- RZVNL žiada členské organizácie o finančnú pomoc urbáru Bobrovec  

- RZVNL poveruje Ing. Vanka, aby kontaktoval p. Beňovú ohľadom fytosanitárnych opatrení   

  v UPS Bobrovci. 

 

Ad.6. Informáciu z Valného zhromaždenia  Slovenskej lesníckej komory, ktorá sa konala  dňa  

21.04.2017 podal Ing. Dušan Hajšel ktorý sa zasadnutia za Združenie zúčastnil.  

- Valné zhromaždenie sa konalo v posluchárni TU Zvolen s kapacitou cca 190 miest 

- Počet prítomných : odhad 170                 Počet členov SLK : 370 FO a 19 PO 

- VZ viedol podpredseda Ing. Dolňan 

- Hostia: Vedúci služobného úradu MPRV SR Ing. Regec 

                GR sekcie lesníctva a spracovania dreva Ing. Peter Kicko 

                Prof. Ing. Kropil, rektor TU Zvolen,  Prof.Ing. Pichler, DrCs. – dekan TU, 

                Ing. Bystriansky za Lesy SR 

                Ing. Ovseník za neštátny sektor 

              a ďalší hostia ako riaditelia škôl, zástupcovia Okresných úradov a podobne .... 

- Správu o činnosti predniesla prvá podpredsedkyňa  SLK Ing. Mária Biesová  Lesy SR š.p. 

Konštatoval, že v správe o činnosti ho zaujalo: 

- komora  má zastúpenie vo všetkých komisiách na MPRV SR, sekcia lesníctva a spracovania dreva   

- majú zastúpenie  v maturitných komisiách, štátnicových komisiách, riešia duálne  vzdelávanie,   

- priority komory sú :  Zákon o lesoch,   zákon 97/2013 Z.z.,   odborný lesný hospodár a jeho  

  postavenie, Lesné hospodárske plány,  hospodárenie v lesoch,  medzi sektorové  problémy ako sú  

  napríklad MPRV SR – MŽP SR,  Usilujú sa o povýšenie postavenia Odborného lesného hospodára,      

-Styk s verejnosťou, komunikácia s verejnosťou,   Styk a spolupráca s neštátnym sektorom,  

 -Spolupráca s Poľnohospodárskou a potravinárskou komorou – ktorú hodnotia ako veľmi dobrú, 

 -Spolupráca  so Slovenskou  Poľovníckou komorou,   



-Komora  má  svojho hovorcu za SLK, 

 -Pochválili vydavateľstvo  časopisu Lesník a časopisu Les a LETOKRUHY 

- V správe podrobne  rozoberali problémy PS BOBROV, okres LM, kde ich pozemky sú v TANAPE 

- Od MPRV SR dostávajú dotácie – ročne 20 000 EUR. Ich ročné príjmy sú cca 42 000 EUR  

   a Výdavky  cca 39 200 EUR. V roku 2016 dali  NLC 4 000 EUR.  

- Zmenili si Stanovy – a to v tom, aby regionálny zástupcovia  SLK v prípade neprítomnosti  

  predsedu na Predstavenstve  SLK – ním poverený zástupca mal tie isté práva ako predseda. 

- DISKUSIA : Ing. Hajšel  SPOMENÚL   IBA HLAVNE  MYŠLIENKY  NIEKTORÝCH  VYSTÚPENÍ: 

- Juraj Bobroč – PS Bobrovec – kalamita, Pozemky majú v TANAPE, Škoda 3 MIO EUR,   

Obrovské problémy  s  ochranármi  a MŽP. Bolo veľa jednaní a stretnutí a výsledky takmer   

žiadne. Pomáhala aj SLK a časopis Les a Letokruhy. Problém nevyriešilo ani MPRV SR. 

- Ing. Regec –povedal, že sa pripravuje  rokovanie  k problému PS Bobrovec na deň  25.4.2017. 

Povedal, že MŽP SR používa v úradnom styku,  citujem : „ LOŽ ako pracovnú metódu“. Je zlá   

spolupráca  s MŽP. Zlá spolupráca s ochranármi. Všetko je postavené na klamstvách. Hovoril,  že sa  

to musí zmeniť, ale nevie na to recept. Sú veci a problémy  ktoré musia byť  financované zo ŠR. 

Taktiež sa musí doriešiť aj financovanie  PSL a  financovanie NLC. Nesmú si živnostníci platiť PSL samí. 

Musí to byť systémové. Povedal: Pripravujeme  aj novú koncepciu poľovníctva. Je to už skoro hotové.  

Iný spôsob hospodárenia.  Musíme vytvoriť génové základne. Na ministerstve to nastavíme dobre – 

horšie to bude v parlamente. Tam začne lobizmus  a presadzovanie nezdravých  názorov. Politika 

zvíťazí nad odbornosťou. 

- Ing. Ovseník  -  hovoril v mene ÚNII neštátnych lesov Slovenska. Hovoril k plneniu, respektívne 

k neplneniu  vládneho programu. Povedal: Opakovane sa vraciame do roku 2002 – 2003. A tu je 

výsledok : „ O nás bez nás „. Robíme nezmysli. Začali sme chrániť lúky a nie les. Do lesa nemôžeme 

prejsť z dôvodu kvietku a rastlinky. 18.4.2017 začalo MŽP prerokovávať územia patriace do II. skupiny 

európskeho významu. A to samozrejme bez nás. Budeme reagovať. Vypracovali sme MEMORANDUM 

a predložili vláde SR. Chceli sme zvolať do Bratislavy zástupcov neštátneho sektora. Zvážili sme že 

počkáme.  Verili sme, že voľbami sa veci zmenia. Čakali sme. Nič sa nezmenilo, ba opak – zhoršilo sa. 

Necítime podporu. Necítime pomoc.  Všetko čo robíme , robíme z vlastných peňazí.  Štát na nič 

neprispieva. Riešia sa tam poľnohospodári. Čoho sa chytíme, je všetko zlé. Musím Vám povedať, že 

nepoznám východisko z tohto čo sa teraz deje. 

- Prof. Ing. Saniga, CSc,  – Na Orave – vidíme rozpad ekosystémov. Padnú aj zdravé lesy. Rozpadáva sa 

Čertovica. Nemáme peniaze na výsadbu. Náš  štát zaujíma iba predaj dreva, zaujímajú ho peniaze     

Je to trend dneška. Vyjadril potrebu DECENIA 10 rokov.  Smrek, jedľa, buk, javor – potrebná je ich 

vyváženosť. Je taká doba, že bude potrebné zapojiť do týchto problémov ľudí Slovenska. Obyčajných 

ľudí  a mládež. Vyvinúť maximálny tlak – také niečo ako politický tlak.  Povedal:  Ak je matka lesa buk, 

tak potom otec je smrek. Smrek na Slovensko patrí.  Ale smrek sa vytráca. Nerieši sa to. 

- Dekan TU Prof. Ing. Pichler , DrCs., -  Naši pracovníci sa podieľajú na zameraní Bobrovca. Hovoril 

o potrebe diverzity porastov. Povedal: Je nás v komore málo. Robme osvetu všade, na všetkých 

poliach. Hľadajme dotačné zdroje. Hodnota ekosystémov je vyčíslená na 100 miliard EUR.  Hovoril 

o etážových systémoch. Je čas zbaviť sa strachu.  Hľadajme spoločné riešenie. 

- Predseda oblastnej komory Banskobystrického kraja- problém s členmi. Komora by mala mať svoj 

časopis. Zlá informovanosť našich členov. Využívať internet – to je najlacnejšia a najlepšia forma ako 

dostať informácie medzi ľudí. 

- Ing  Peter Štulajter, CSc.,  PEFC: -  hovoril k akčnému plánu. Analyzoval akčný plán ktorý sa neplní. 

Ing. Konôpka raz povedal:  je potrebné na Slovensku  zvýšiť duba a jedľu o dvojnásobok. 



- Ing. Regec : hovoril o potrebe financovania  ekosystémových služieb. Peniaze sa musia nájsť a musia 

sa dostať do neštátnych lesov a nie do štátnych lesov. Musíme jednoznačne definovať „ Čo to je 

Zabezpečený porast „. Budeme brať porast po prerezávke na hektár, výberové porasty a  tie sa budú 

prefinancovávať.  

- Predseda Oblastnej komory Bratislava:  Tu sa len riešia problémy ako je spracovanie biomasy, 

enviromentálna  politika. Je názor,  že podpory do lesníctva sú kontraproduktívne. Na naše 

mimovládky  nemáme šancu. Nemáme potenciál, aby sme mohli chodiť a s nimi diskutovať. Nemáme 

čas a ani peniaze. Situácia je veľmi zlá. 

- Ing. Jozef Staško –Oblastná komora východ: Ako komora sme malý!  Nemáme tu ani Právnické 

osoby. Iba 19, čo je na Slovensko málo.  Neklopeme na dvere vlády a parlamentu, nevyužívame 

koalíciu ktorá teraz vládne.  MŽP  má jasnú stratégiu ako sa nás zbaviť. Potom si mnohí povedia : „ 

Načo vstupovať do SLK, keď sa nič nerobí  a  nič nevybaví. Všade len počúvame, že máme málo peňazí 

a pritom platíme dane. Nie je to choré ??? 

- Ďalší diskutér – meno som nezachytil:  hovoril o ťahaniciach a súdoch. K čomu je to, keď po 5 rokoch 

vyhráme nejakú vojnu. Mal na mysli súd. My vlastne svojím konaním vytvárame podmienky na 

kalamitu a škody v lesnom hospodárstve. Je  to zlé. Všetci  o tom vieme, ale tvárime sa že je to 

v poriadku. 

- Vystúpil  jeden OLH z Bratislavy – hovoril o Čertovici, Vyšnej Boci a ako to tam robia. Všetko 

z vlastných prostriedkov. 150 ľudí robilo v ťažobnej činnosti  a 250 v  pestovnej činnosti. Vysadili 75 

tisíc stromčekov. Dobrá spolupráca so starostami obcí.  Je averzia na prihlásenie sa o peniaze z  

Eurofondov.  Je to hrozné, len ten  kto to zažil , vie to posúdiť.  Ale všetci sú spokojní, akí sme mi 

úspešní  v čerpaní  eurofondov. Mám poznatky a sú pravdivé, ako nám utekajú lesníci z neštátneho 

sektora, ale aj zo štátneho sektora. Nevieme ich zaplatiť. Vysoké miestne dane ničia PS.  A zase stará 

pesnička – všetci  o tom vedia, ale sa nič nerobí. Na Slovensku je to tak. 

Ing. Hajšel povedal aj  svoj osobný názor: 

- Komora zo zákona má veľké plusy , inak je vnímaná a tiež požíva  iné  benefity. 

- Roztrieštenosť lesného sektora  aká na Slovensku je – to niekomu vyhovuje. Ale je  presvedčený, že  

  pre nás ako neštátny sektor je to zlé. 

- Komora má málo členov. 370 FO a 19 PO. Podľa Stanov členský príspevok je nasledovný: 10,- € FO,   

  100€,- PO,  alebo 0,01€ za hektár. 

- Členmi komory sú aj Pozemkové spoločenstvá. Nemajú z toho veľký úžitok. Nedá sa to   porovnať   

  s nami, s našim združením. 

- Ľudia sú znechutení. Hlavne čo ich znechucuje je to, že politika víťazí nad rozumom  

  a odbornosťou. Nemajú pocit, že by sa niečo riešilo a cítia bezmocnosť. A preto aj malá 

  účasť na VZ.  Ten istý problém ako u nás  v Združení  a v ÚNII VNLS.  

 

Ing. Igor Olajec, podpredseda združenia v krátkosti poinformoval o XI. Lesníckych dňoch,  ktoré sa 

konali vo Zvolene za účasti pani ministerky Matečnej a ktorých sa za naše Združenie osobne zúčastnil.  

Mesto Zvolen je  vyhlásené za mesto lesníctva. Pri príležitosti lesníckych dní veľká pozornosť je 

venovaná deťom a mládeži.  Aj v ďalších mestách a regiónoch súbežne prebiehajú akcie na 

zviditeľnenie lesníctva a lásky k lesom a prírode ako takej. Pri takejto príležitosti nie je priestor na 

vážne témy.  Pri  ich otvorení dostávame odporúčanie obrátiť sa na odborníkov na MPRV SR.   

 

Ad.7. Informáciu  zo zasadnutia komisie k novelizácii zákona 97/2013 Z.z. na MPRV SR dňa 

20.04.2017 podal JUDr. Peter Čiampor. 



Prvé zasadnutie viedol  Ing. Pavol László, riaditeľ odboru štátnej správy lesného hospodárstva MPRV 

SR.  K jednotlivým návrhom prebieha diskusia. Bolo dohodnuté, že členovia pracovnej skupiny 

prehodnotia návrh novely vypracovaný MPRV SR a podľa svojho uváženia zašlú svoje pripomienky na 

MPRV SR.  Problematiku katastra nehnuteľností súvisiacu s novelou zákona o PS prerokuje MPRV SR 

s ÚGKK, prípadne sa uskutoční v rámci spoločného rokovania organizovaného SPF. Ministerstvo 

taktiež dopracuje návrh podľa pripomienok a pripraví ďalšie rokovanie pracovnej skupiny. JUDr. 

Čiampor poukázal na tú skutočnosť,  že takéto stretnutia sú veľmi náročné a do určitej miery je 

skeptikom a má obavy z toho, že naše  kľúčové problémy sa nám veľmi ťažko podarí  dostať do 

pripravovanej novely. A to ešte  nevie , aké problémy vzniknú v NR SR.   

 

Ad.8. 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 31.12.2016 : 3 617,71 €  

Stav hotovosti k 31.12.2016 : 191,39 €  

Stav bežného účtu k 09.05.2017 :   8 492,46 €  

Stav hotovosti k 09.05.2017 : 183,68 €  

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

Počet uhradených faktúr : 156  v sume:   8 230,96 € , percentuálny podiel : 94 % 

Počet neuhradených  faktúr : 15  v sume  518,71 €,  

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

Počet  uhradených  faktúr :  71  v sume:  763,60 € , percentuálny podiel: 96 % 

Počet neuhradených  faktúr  :3  v sume : 26,56 € 

Príjem do združenia 2 % daní z príjmu :  0,00 €    

 

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€ 

- Bývalí urbarialisti a želiari Píla, PS – 12,72€ 

- Urbárska spoločnosť Bzovská Lehôtka – 49,07€ 

- ČAJKOV, Lesné PS – 28,74 €  

Neplatiči členského príspevku za rok 2017:  

- LS Gregorova Vieska ,  PS Pleš,   Urbár JAVOR Divín Lazy ,  ULSaPS Hačava,   PS Teplý Vrch, 

   PS URBÁR Horný Dačov Lom,   PS Čelovce,   LUS Látky-Bykovo,   PS US Kováčová,   LaPS    

   GUNDA – PS Ostrá Lúka,  US Bzovská Lehôtka,  PS URBÁR Sliač- Rybáre, UPS PODZÁMČOK  

   PS HONTIANSKE  NEMCE,  URBÁR – ŽELIAR-PASIENKY PS Hliník nad Hronom,PS  KLAČANY  

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

základnú povinnosť  každého členia Združenia „ ZAPLATENIE  ČLENSKÉHO  PRÍSPEVKU „.  

 

Ad.9. Rôzne:  

• JUDr. Čiampor oboznámil Predstavenstvo s listom MPRV SR, ktoré vydalo Stanovisko k žiadosti 

o posúdenie  povinnosti zriadenia si elektronického občianskeho preukazu a aktivácie elektronickej 



stránky. Tu sa okrem iného píše, citujem : „ V zmysle ust. § 60b zákona o e-Governmente  ak ide 

o právnické osoby, ktoré nemajú aktivovanú elektronickú schránku a nie sú zapísané v obchodnom 

registri, správca modulu elektronických schránok aktivuje ich elektronickú schránku 1.mája 2018“. 

Toto ustanovenie sa vzťahuje  na Pozemkové spoločenstvá  založené  na základe zákona č.97/2013 

Z.z.   List – Stanovisko  MPRV SR  v plnom znení je zverejnené na našej  webovej stránke. 

 

• JUDr. Čiampor oboznámil predstavenstvo  s Informáciou  o predkladaní žiadostí o priame podpory 

na  lesnícke opatrenia: 

- podpora na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 56 nariadenia vlády SR č.75/2015  

- platbu v rámci sústavy Natura 2000 na lesný pozemok v zmysle §11 nariadenia vlády SR 75/2015 Z.z. 

- platbu na opatrenie  lesnícko – enviromentálne a klimatické služby a ochranu lesov v zmysle  § 48 

ods. 4 nariadenia vlády č. 75/2015 Z.z. 

Termíny : od 02.05.2017 do 15.05.2017 respektívne od 16.05.2017 do 09.06.2017. 

• Ing. Hajšel  informoval  o vyberaní pokút členmi LS pri porušení zákona  cudzími osobami, ktoré 

odkonzultoval  s daňovým poradcom, citujem: 

" Pokiaľ pracovník LS koná v zmysle zákona a má možnosť - povinnosť na mieste priestupku uložiť 

občanovi pokutu za porušenie zákona, urobí všetky kroky v zmysle zákona a na vyrúbenú pokutu  

vystaví pokladničný " Príjmový doklad" ako účtovný doklad. Pokladničný doklad by mal byť 

vyplnený podľa pretlače, mal by mať svoje číslo - čo znamená, že pracovník LS by mal prevziať  od 

pokladníka PS  na proti podpis pokladničné doklady očíslované, aby nedošlo k ich zneužitiu. Tieto 

peniaze vloží na účet PS a pokladničný doklad odovzdá predsedovi / pokladníkovi PS /. Takto by to 

malo byť správne z účtovného a daňového  zákona. Alebo druhý komplikovaný spôsob je taký, že 

porušovateľ bude  prizvaný na PS, bude spísaný zápis a podľa zákona bude uložená pokuta, 

ktorú musí zaplatiť občan na účet PS“. 

 

• Ing. Hajšel informoval o postupe , pri  vyberaní poplatkov za účasť na seminári. Účastník dostane 

potvrdenie o zaplatení – „ Príjmový doklad“. Osoba ktorá vyberá poplatok za účasť na seminári, po 

skončení  vloží  celú finančnú čiastku na účet  Združenia  a ekonómke / účtovníčke/ k tomu doloží 

prezenčnú listinu,  kde je podpis každého účastníka  ktorý uhradil vložné na seminár. Takéto je 

stanovisko daňového poradcu. 

• Ing. Hajšel  informoval, že prerokoval  s daňovým poradcom skutočnosť, či nie je rozpor so zákonom 

ak  Združenie je registrované na príjem 2% z daní  z príjmov a na strane druhej vyberá poplatok za 

účasť na seminároch. Táto forma nie je v rozpore so zákonom, je to v poriadku.  

 

 • Ing. Olajec oboznámil prítomných o aktivitách Lesníckej fakulty TU vo Zvolene a NLC,  ktorí 

spoločne riešia postavenia OLH aj v našich podmienkach. K tomu potrebujú získať názor PS. Preto 

poprosili , či by naše Združenie nerozposlalo všetkým PS dotazník, aby získali  širší obraz  

o predstavách PS na OLH. Túto službu následne Združeniu  uhradia.  Predstavenstvo združenia  

vyjadrilo súhlas  s dotazníkovým  prieskumom na našich PS tak, ako to prezentoval Ing. Olajec. 

 

• Ing. Hajšel informoval, že je pripravený ďalší – druhý  list GR Ing. Kickovi o finančnú dotáciu. Na 

združení  sme však rozhodli ho podržať a zaslali sme Ing. Krchnavej a Ing. Husťakovej  tento písomný 

dotaz a potom sa rozhodneme ako ďalej. Citujem: “ Na našom Valnom zhromaždení  dňa  08.04.2017 

pán generálny riaditeľ  Ing. Kicko ktorého ste sprevádzala  prisľúbil finančnú pomoc nášmu združeniu. 



My  sme ešte predtým poslali na ministerstvo žiadosť.  Prosíme  Vás – neviete v akom je to štádiu 

vybavovania ? Odpoveď na našu žiadosť sme doposiaľ  od Vás  nedostali. 

Chceme  len vedieť, či  niečo dostaneme tento rok, alebo nemáme  s tým počítať. Naša otázka má 

výlučne iba charakter informatívny, nakoľko 50 %  aktivít združenia  máme za sebou a blíži sa nám 

polrok a dovolenkové obdobie.    

 

RÔZNE – DISKUSIA:   

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

sú jej hlavné myšlienky  bez pomenovania ich  autorov:  

- Pozemkové spoločenstvá podľa zákona 97/2013 Z.z. nemajú žiadnu moc domôcť sa  vrátenia   

  pozemkov po  ROEPOCH, ktorý narobil veľké  problémy. Veľa sa nasľubovalo a skutky takmer žiadne. 

- Rodiny užívajú pozemky pod nehnuteľnosťami  dlhé roky a nevieme to usporiadať.  

- Neriešený a neriešiteľný problém Líniové stavby. Kedy konečne to niekto vyrieši. Zákon o lesoch?  

  Tak to bude veľký problém.  Názor je taký: Na to zabudnite. S  energetickými monopolmi  nikto  

  nepohne. Nie je na to v súčasnosti  ani politická vôľa. 

- Po ROEPE zalesnenú lúku vrátili, ale čistú nie. Pýtam sa prečo ?  

- Nedoriešený problém SPF a neznámy vlastníci. PS nemôže odkúpiť pôdu od SPF. Iba vlastník. 

- Ministerstvo nesúhlasí s otvorením zákona o reštitúciach. Ak  fyzické osoby v termíne  

  nepožiadali  o vrátenie  pôdy – Bohu žiaľ,zákon to teraz neumožňuje.  

- Pôda neznámych vlastníkov – riešili sme prenájmom napríklad na 10 rokov od SPF. A vyriešili sme. 

- Vykúpenie  exekútorských titulov – veľký problém. Ba dokonca jeden problém vyvolá ďalší o ktorom  

  ani nevieme. Dozvieme sa ho len vtedy, keď začneme ten prvý riešiť. 

- Pri súdnych sporoch pýtajú sudcovia poplatok za každého podielnika ,čo je v rozpore so zákonom. Je   

  to cieľ naháňať peniaze do súdnej pokladni. Musíme platiť poplatky ako právnická osoba. To  

  znamená jedna žaloba ako PS a nie za každého podielnika. Všetko záleží na sudcovi ako rozhodne.   

  Sudcovia na Slovensku sú ako Bohovia. Je taký poznatok, že právnici, advokáti, sudcovia nepoznajú   

  zákon 97/2013 Z.z.  Preto treba klásť  veľký dôraz na formulácie  Zmluvy o založení PS  a formulácii    

  Stanov  Pozemkových spoločenstiev.  

- Pri riešení starých problémov  o usporiadanie pozemkov ktoré sa užívajú  a nie sú usporiadané   

  využívať  Zmluvy o vydržaní. Niektorí  to robia a kataster s tým problém nemá.  

- Bolo by dobré zaradiť do plánov  školení aj Postavenie, práva a povinnosti OLH,  Postavenie , práva   

  a povinnosti  člena LS  pre predsedov PS,  a preškolenie nových predsedov  PS.  

- Vyriešiť problém termínov volebného obdobia a inštaláciu nových orgánov na PS,  aby nebol   

   porušený zákon a nevzniklo vákuum  nečinnosti. 

 

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:  
      - Realizovať anketu TU- lesníckej fakulty  a NLC k postavenie OLH na PS Združenia 
     -  Ruší Uznesenie číslo 2. ako kontraproduktívne zo zasadnutia  Predstavenstva zo dňa: 20.02.2017         
     -  Informáciu podanú predsedom PEFC  Slovensko Ing. Petrom Štulajterom, CSc.,   
 
 



C./ Ukladá :  
 
1. Predsedovi združenia  zaradiť do programu seminárov na roky 2017 a  2018 tieto témy: 

- Odborné a právne minimum nového predsedu PS / Čo by mal vedieť nový predseda PS/.  
- Postavenie, práva a povinnosti OLH  - téma pre predsedov PS.  
- Postavenie, práva a povinnosti  člena  LS  - téma pre predsedov PS.  
  T: 15.12.2018                                                                            Z: JUDr. Čiampor     
  

2. Vznesené právne pripomienky  na dnešnom zasadnutí Predstavenstva riešiť  pri 
nasledujúcich zasadnutiach pracovných komisií na MPRV SR,  pokúsiť sa ich presadiť do 
pripravovaných noviel zákonov, hlavne zákona 97/2013 Z.z.  a zákona o reštitúciách. 
T: ihneď, trvale                                                                   Z. JUDr. Čiampor a Ing. Olajec  
 

Ad.10. 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 15.10 
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 /. 
 
 
 
 

 
 

             

 

 

 

     

 

 

 

 


