
ZDRUŽENIE VLASTNÍKOV  

SPOLOČENSTEVNÝCH A SÚKROMNÝCH LESOV  

BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA 
Študentská 2095/20, 960 01  Zvolen, Slovenská republika 

 

Z Á P I S N I C A 

 
z  25. Valného  zhromaždenia  ZVSaSLBBK konaného dňa 06.04.2019 v zasadačke Okresného 

úradu, Nám. SNP  vo  Zvolene, zvolaného pozvánkou  zo dňa 14.03.2019  

 

Prítomní: viď prezenčné listiny, účasť  50,06 % (88 prítomných). 

 

Hostia: Ing. Milan Sarvaš, PhD., riaditeľ NLC – ÚLPV, doc. Ing. František Štulajter, CSc., 

predseda  PEFC Slovensko, Ing. Ondrej Poprocký, ved. PaL odboru OÚ RS, PhDr. Valocká, PaL 

odbor OÚ Banská Bystrica, Ing. Milan Ovseník, predseda ÚRZVNL Slovenska. 

 

P R O G R A M: 

1. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

2. Správa o činnosti Združenia za  rok 2018 a úlohy Združenia na rok 2019 

3. Správa Dozornej rady o finančnom  hospodárení Združenia v roku 2018 

4. Návrh finančného rozpočtu  Združenia na  rok 2019 

5. Návrh  Plánu vzdelávacej, poradenskej a informačnej činnosti  na rok 2019        

6. Návrh zmien Stanov Združenia 

7. Diskusia  

8. Návrh  na Uznesenie  

                                                  

OTVORENIE 

 

Rokovanie 25. Valného zhromaždenia otvoril Ing. Igor Olajec, podpredseda ZVSaSL BBk. 

Privítal hostí a členov Združenia. Konštatoval, že VZ je uznášania schopné. Počet prítomných je 88, 

čo predstavuje 50,06 % účasť. Následne dal schváliť program Valného zhromaždenia. Program bol 

jednohlasne schválený. Valné zhromaždenie ďalej viedol Ing. Igor Olajec. 

 

ROKOVANIE 

 

AD 1.: VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽA  

ZÁPISNICE 

 

Do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Galgoň, RNDr. Šaár, Ing. Kostor. 

Za zapisovateľa bol zvolený: Ing. Dušan Hajšel, pracovník kancelárie Združenia. 

Za overovateľa zápisnice: pán Štefan Rusko. 

 

Hlasovanie:  Za: 88      Proti: 0     Zdržali sa hlasovania: 0 

 

AD 2. SPRÁVA O ČINNOSTI ZDRUŽENIA ZA ROK 2018 A ÚLOHY ZDRUŽENIA NA 

ROK 2019  

 

Správu o činnosti Združenia za rok 2018 a návrh úloh na rok 2019 predniesol Mgr. Martin Kvak, 

predseda Združenia. Správa je nedeliteľnou prílohou zápisnice z 25. Valného zhromaždenia.   



 

 

AD 3.: SPRÁVA DOZORNEJ RADY O FINANČNOM  HOSPODÁRENÍ ZDRUŽENIA 

V ROKU 2018 

 

Správu Dozornej rady o finančnom hospodárení Združenia za rok 2018 za Dozornú radu 

Združenia predniesla členka Dozornej rady pani Vlasta Šimková. Správa je nedeliteľnou prílohou  

zápisnice z 25. Valného zhromaždenia. 

  

Pripomienky k Správe DR o finančnom hospodárení Združenia v roku 2018 zo strany 

delegátov neboli. 

 

AD 4.: NÁVRH FINANČNÉHO ROZPOČTU  ZDRUŽENIA NA  ROK 2019 

 

Návrh finančného rozpočtu Združenia  na rok 2019 predložil Ing. Dušan Hajšel, pracovník 

kancelárie Združenia. Návrh v písomnej forme pri prezentácii obdržal každý delegát VZ.  

Úvodom k delegátom VZ povedal: „V materiáloch ktoré ste  dostali pri prezentácii je aj Návrh 

rozpočtu na rok 2019. Rozpočet je postavený tak, aby sme dokázali prefinancovať všetky plánované 

akcie a ťažisko využitia finančných prostriedkov  je nasmerované do vzdelávacej, poradenskej a 

konzultačnej činnosti vo všetkých jej formách.“  

Poďakoval všetkým pozemkovým spoločenstvám, ktoré pri platení dane za rok 2017, ale už aj za 

rok 2018 odviedli Združeniu jedno percento (respektíve 2 %) zo zaplatenej dane za príslušný rok.  

Poďakoval Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  SR  a  Generálnemu riaditeľovi Ing. 

Kickovi, za poskytnutú Dotáciu vo výške  5 000,- Eur v roku 2017 a 2018  združeniu. Dotácia bola 

využitá účelovo a transparentne na vzdelávaciu, poradenskú a konzultačnú činnosť. 

Požiadal všetkých prítomných, aby všetky zmeny ktoré nastanú v PS (zmena predsedu,  

telefónny kontakt a e- mailový kontakt, adresa doručovania písomností)  nahlásili písomne, alebo e-

mailom do kancelárie Združenia. 

Návrh finančného rozpočtu je nedeliteľnou  prílohou zápisnice z 25. Valného zhromaždenia.  

 

Pripomienky  k Návrhu finančného rozpočtu na rok 2019  zo strany delegátov neboli. 

 

AD 5.: NÁVRH  PLÁNU VZDELÁVACEJ, PORADENSKEJ A INFORMAČNEJ  

ČINNOSTI  NA ROK 2019 

 

Plán vzdelávacej, poradenskej a informačnej činnosti na rok 2019  predložil Ing. Dušan Hajšel, 

pracovník kancelárie Združenia. Návrh v písomnej forme pri prezentácii obdržal každý delegát VZ.  

Návrh je nedeliteľnou prílohou zápisnice  z 25. Valného zhromaždenia. 

Úvodom povedal: Boli by sme rady, keby ste sa vyjadrili aké témy by sme mali zaradiť na 

pripravované semináre. Môžu byť aj tie, ktoré boli v minulosti odprezentované a máte potrebu ich 

zopakovať. Taktiež by sme boli rady, keby sme mohli zorganizovať ďalšie regionálne stretnutia 

také, ako bolo  vlani na Horehroní. V menšej skupine do 20 ľudí sa lepšie riešia Vaše problémy ako 

tam, kde je 80 až 100 poslucháčov. Očakávame od Vás podnet na zorganizovanie takýchto  

regionálnych stretnutí.  

Vyjadril sa aj k webovej stránke.  Je to najrýchlejšia forma ako dostať k Vám informácie na 

Pozemkové spoločenstvá. Tí,  ktorí na stránku chodíte to viete zhodnotiť a oceniť. Nájdite spôsob, 

ako sa k týmto informáciám dostať aspoň raz za dva týždne. Problém v dostupnosti v dnešnej dobe 

Združenie nevidí. 



 

Na stránke „ Len pre členov „  je oblasť   „DISKÚSNE  FÓRUM“.  Predstava Združenia je taká, že 

očakávame od členov  otázky  a my budeme odpovedať.  Do diskusie sa môžu zapojiť aj ďalší. A tí 

ktorí sa nezapoja, si môžu celú diskusiu pozrieť a zamyslieť sa nad ňou. Určite rozšíri znalosti 

a poznanie problému. Kontakt e-mailovou formou, cez telefón a osobný kontakt zostávajú ako 

doposiaľ.  

Pripomienky  k Návrhu Plánu vzdelávacej, poradenskej a informačnej činnosti na rok 2019 

zo strany delegátov neboli.   

 

AD 6.: NÁVRH ZMIEN STANOV ZDRUŽENIA 

 

Návrh zmien Stanov Združenia predložil Mgr. Martin Kvak, predseda Združenia. Návrh v písomnej 

forme pri prezentácii obdržal každý delegát VZ.  K predloženej novele Stanov bola vecná diskusia, 

ktorá bola ukončená hlasovaním o navrhovaných zmenách. Konečné znenie 

Stanov (niektorých článkov a odsekov) bolo schválené takto: 

 Čl. V ods. 1.:  

1. Členom Združenia môže byť: 

o pozemkové spoločenstvo 

o fyzická, alebo právnická osoba vlastniaca lesné, alebo poľnohospodárske pozemky 

o fyzická, alebo právnická  osoba podnikajúca v lesnom hospodárstve 

a poľnohospodárstve 

o osoba zastupujúca vlastníkov alebo obhospodarovateľov lesných 

a poľnohospodárskych pozemkov 

o iná osoba, o ktorej rozhodne orgán príslušný podľa týchto stanov 

Členom Združenia môžu byť pozemkové spoločenstvá a vlastníci lesných 

a poľnohospodárskych pozemkov aj z iných územných celkov. 

 

Hlasovanie:   Za:  85        Proti: 0      Zdržali sa hlasovania:  3 

 

 2. Členstvo v Združení  vzniká: 

z rozhodnutia orgánu príslušného podľa týchto stanov 

 

Hlasovanie:  Za:  88        Proti: 0      Zdržali sa hlasovania:  0  

 

 Člen Združenia je povinný:  

o dodržiavať Stanovy Združenia a plniť uznesenia z valného zhromaždenia 

o aktívne sa podieľať na činnosti združenia 

 

Hlasovanie:  Za: 88         Proti: 0       Zdržali sa hlasovania:  0 

 

 Článok VI.  Orgány Združenia, ich práva a povinnosti: 

o 2. Predstavenstvo  

Je druho-stupňovým rozhodovacím orgánom Združenia. Riadi jeho 

činnosť, rozhoduje o prijímaní a vylučovaní členov, ak túto právomoc nepresunulo 

na predsedníctvo alebo predsedu, pričom musí byť zo strany osoby uchádzajúcej sa 

o členstvo zaplatený členský poplatok. Predstavenstvo ďalej rozhoduje o všetkých 

ostatných záležitostiach, ktoré podľa týchto Stanov nie sú vyhradené pre valné 

zhromaždenie. Pri svojom rozhodovaní sa musí držať hlavných smerov činnosti 



 

Združenia schválených valným zhromaždením. Zasadá podľa vlastnej potreby, 

najmenej však 2 krát ročne. Rokovanie predstavenstva riadi jeho predseda. 

Funkčné obdobie predstavenstva sú 4 roky. Predstavenstvo volí zo svojich členov 

predsedu a dvoch podpredsedov Združenia. Na riešenie odborných záležitostí 

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. 

Predstavenstvo ďalej schvaľuje kancelára Združenia, ako pracovníka Združenia, 

ktorý je zodpovedný za dokumentáciu činnosti Združenia a na ktorého môže 

predseda delegovať svoje výkonné právomoci. Kancelár má právo zúčastňovať sa 

činnosti orgánov Združenia s hlasom poradným.  

Predstavenstvo je 15 členné. Predstavenstvo zvoláva predseda alebo na jeho pokyn 

kancelár Združenia.  

 

Hlasovanie: Za: 87       Proti: 1        Zdržali sa hlasovania: 0 

 

 Článok VII. Majetok Združenia: 

Majetok Združenia je tvorený hmotným, nehmotný a finančným majetkom. 

Príjmy združenia tvoria: 

 členské príspevky 

 dotácie                                                        

 dary 

 odvedené podiely zo zaplatených daní iných osôb 

 úroky z vkladov na účtoch v bankách 

Majetok Združenia slúži na všestranný rozvoj Združenia a zabezpečenie jeho cieľov a úloh. 

 

Hlasovanie:  Za: 88        Proti: 0       Zdržali sa hlasovania: 0  

 

Konečné znenie Stanov Združenia je nedeliteľnou prílohou zápisnice  z  25. Valného zhromaždenia.   

 

AD 7.: DISKUSIA 

   

Diskusiu viedol predsedajúci, Ing. Igor Olajec. Do diskusie sa prihlásili: 

 

Ing. Z. Majlingová, PS Sásová: Hovorila o postavení SPF, ktorý sa správa ako vlastník i keď len 

zastupuje neznámych vlastníkov. Možno povedať, že štát sa správa ako vlastník. Pritom sa nestará. 

Pozemkové spoločenstvá sú tlačené zo všetkých strán. Keď sa im darí a vyprodukujú zisk, za 

neznámych vlastníkov musia odviesť zodpovedajúcu časť do štátnej pokladnice. Ale na strane 

druhej, štát sa nepodieľa  na zlepšovaní  trvalej obhospodarovateľnosti lesa. Je to nespravodlivé a je 

presvedčená, že je porušovaný zákon o súkromnom vlastníctve, ktoré je posvätné. Štát nemá 

vypracovanú koncepčnú politiku obhospodarovania lesa. Myslí si, že štát podporuje len 

poľnohospodárov „a čo my?  My, súkromní vlastníci lesov?“. 

Ing. I. Olajec, predsedajúci: Keď sa riešila novela zákona, tieto problémy boli nanášané, ale do 

novely sa nedostali. Nebola politická vôľa tieto problémy riešiť. Pokiaľ chceme niečo s tým urobiť, 

jediná cesta je cez poslancov NR SR. SPF spravuje a nakladá s podielmi neznámych vlastníkov. 

SPF je členom PS. Tieto vzťahy sú ošetrené aj zákonom.  

Mgr. M. Kvak, predseda Združenia: Informoval prítomných o svojom rokovaní s Ing. 

Majlingovou v ňou práve prednesenej veci. Vyjadril názor, že postavenie SPF, ako garanta ochrany 



 

nezistených vlastníkov, je na mieste, a že toto postavenie by práve s ohľadom na schopnosť 

zabezpečenia garancie ochrany nemalo byť prenášané na nižšie zložky v spoločnosti, kde sa miera 

spoločenskej zainteresovanosti a teda aj kontroly znižuje (napr. obce a pozemkové spoločenstvá). 

V prípade preberania podielu na zisku a majetku pozemkového spoločenstva zo strany SPF alebo 

správcu predseda ale vyjadril názor, že tu už je možné legitimitu týchto štátnych subjektov 

spochybniť. Za rozhodujúce momenty tu v rovine filozofickej úvahy považuje nasledujúce otázky, 

predpoklady a hypotézy: V koho prípade bude podiel na zisku a majetku najviac zužitkovaný 

v prospech neznámeho vlastníka, ktorý svoje záujmy a svoju vôľu nedokáže sám prezentovať 

a realizovať? Ak vychádzame z predpokladu, že každý vlastník má záujem svoj podiel na zisku 

a majetku v prvom rade zužitkovať vo svoj prospech, tak v ktorom prípade bude táto požiadavka 

najskôr naplnená? V prípade, ak bude podiel na zisku a majetku preberať SPF alebo správca, alebo 

ak budú preberané pozemkovým spoločenstvom? V prípade štátu bude tento podiel prevedený do 

majetku štátu, kde bude použitý v prospech celého štátu a teda úžitok pre neznámeho vlastníka bude 

„najvzdialenejší“. V prípade, ak by ale bol podiel preberaný pozemkovým spoločenstvom, tak bude 

využitý v prospech rozvoja pozemkového spoločenstva a teda aj pozemku tohto neznámeho 

vlastníka, čiže jeho vlastníctva. Predseda preto podporil návrh Ing Majlingovej na riešenie tejto 

záležitosti legislatívnou cestou. 

Maroš Tomáš, PS Mýto pod Ďumbierom: Položil si rečnícku otázku: „ Kto je neznámy vlastník? 

„Vysvetlil ako to v praxi chodí, ozrejmil praktiká Katastrálnych údajov. Aj tam sa dejú veci, ktoré 

sú v rozpore s legislatívou na Slovensku. SPF napíše list, aby sme mu nahlásili údaje o neznámych 

vlastníkoch. Mám zato, nech si ich hľadá tak, ako si ich pracne hľadáme my. Všetko treba predložiť 

ako na striebornej tácke. A ešte aj odviesť podiely zo zisku za neznámych vlastníkov. Je 

presvedčený, že zákony ktoré tento dlho trvajúci problém riešia sú zlé, sú diskriminačné 

a nevyvážené. Potrebné je iniciovať ich zmenu. 

Ing. I. Olajec: Bude potrebné na úrovni RZVNL Slovenska sa s tým zaoberať a požiadať o riešenie 

MPRV SR.  

Daniel Kolesár, PS Hnúšťa: Ako je to možné, že sú, že existujú na LV neznámi vlastníci. Predsa 

je povinnosť štátu (prostredníctvom súdov) vykonať dedičské konania. Súdy by mali vydať 

rozhodnutia o vlastníctve a predložiť na Katastrálny úrad. Nemôže niekto bez súdneho rozhodnutia, 

len tak zmeniť identifikačné údaje vlastníkov na LV. Vlastník žil, zomrel a na LV si niekto dovolí 

zmeniť identifikátory. Je to podľa mňa nezákonné a proti ústavné. Na katastrálnych úradoch 

vytvárajú samí pre seba neznámych vlastníkov. Každému je potrebné dať to čo patrí, ale to ako sa 

to robí teraz, je proti zákonné. 

PS Kremnička: Takéto vážne problémy nemôžu riešiť PS. Do takýchto zložitých problémov musia 

vstúpiť právnici, advokátske kancelárie. Naše záujmy sú vlastnícke.  Musíme do riešenia tohto 

problému zapojiť MPRV SR.  

Maroš Tomáš, PS Mýto pod Ďumbierom: Z praxe mám informácie a poznatky, že notári pri 

dedičských konaniach z Katastrálnych úradov nedostávajú relevantné informácie. Vysvetlil 

konkrétny prípad, ktorý vie zdokumentovať. Myslí si, že je trochu nešťastím pre Slovensko, že my 

vychádzame z Uhorského práva a v ČR z Rakúskeho práva. U nás riešime aj veľmi malé výmery. 

Podklady žiadame z matriky. Až následne vieme identifikovať vlastníka. Položil si otázku: „Ako 

potom riešiť pristúpenie k zmluve o PS? § 9 ods.3. Zákona číslo 110/2018. Je členom, alebo čo 

s ním?„  

JUDr. P. Čiampor, 1. podpredseda Združenia, PS Hronsek: Navrhol zaradiť do plánu 

vzdelávacej činnosti na rok 2019 Enviromentálnu políciu, jej poslanie, práva a povinnosti. 

Ing. J. Stehlík, PS Detva: Upozornil na potrebu zjednotenia sa, aby hlas neštátneho sektora bol 

silnejší. Pokiaľ sme takto rozdrobený, naša sila nie je taká...  



 

Ing. M. Ovseník, predseda ÚRZVNLS: Na úvod pozdrav: „Lesu zdar a  Zdar neštátnym 

vlastníkom lesov„. Pokračoval: Volajú nás nešťastní vlastníci lesov. 25 rokov to riešime a takto to 

vyzerá. Poďakoval za pozvanie. Prišiel som medzi vás, lebo som chcel počuť, či máte tie isté 

problémy ako my v ÚNII.  Naša ÚNIA má 11 regionálnych združení. Máme tie isté problémy ako 

vy. Náš hlas je asi malý. Poďakoval všetkým tým, ktorí čítajú ich weby.  Tlak štátu na neštátny 

sektor rastie. Tlak sa stupňuje. Všetko je to plné rozporu. Tiež nesúhlasí s tým, aby NV prechádzali 

na SPF. Zákonmi sme sa pretransformovali na podnikateľské subjekty. Potrebujeme na vládu 

a parlament zvýšiť tlak. Myslí si, že problémy ktoré vznikajú na regionálnej úrovni sa majú riešiť 

na regionálnej úrovni, problémy na štátnej úrovni sa majú riešiť vo vláde a v parlamente. Poukázal, 

že SPF dosiahol hospodársky výsledok 14 MIO EUR. Pýtam sa z čoho? Prečo sa aspoň ½ 

odvedených peňazí nevracia späť tam, ktorí ho vyprodukovali. Požadovali sme to aj na stretnutiach 

s pánom predsedom vlády v Tatranskej Javorine. Čo sa udialo – nič.  Požadujeme pozemkové 

reformy. Zdaňujeme rovnako ako všetky podnikateľské subjekty. Dnešnú situáciu hodnotíme ako 

totálnu likvidáciu malých PS. Prijali sme Rezolúciu za zelenšie Slovensko  na sneme ÚNIE. Treba 

si položiť otázku: „ Čo chceme urobiť s masou NV a aká je za tým výmera v ha. „Poukázal na 

postavenie a rozdiely: Súkromný a verejný podnik„. 

Vyzval k spojeniu sa s ÚNIOU. Povedal: „Máte u nás dvere otvorené. Budeme rady, ak sa 

rozhodnete k nám pripojiť„.  

Ing. M. Sarvaš, PhD., riaditeľ NLC – ÚLPV: Aj ja som vlastník lesov. Poznám situáciu. 

Problémov je veľa. Bol som teraz vo Francúzsku. Západ hľadá formy ako podporiť neštátny sektor. 

Na západe dávajú peniaze, aby zabezpečili obhospodarovanie lesov. U nás na Slovensku je cesta 

zjednocovania sa. Uvádzať do života systémy Rozvoja vidieka, podpora malým, lebo prejde 10 

rokov a stratíme vidiek a bude zle. Náš pán predseda vlády bol v Nemecku riešiť automobilový 

priemysel na ktorý dopadajú dôsledky zlých obchodných vzťahov super veľmocí ( USA, Číny...). 

Doma máme svoje bohatstvo v pôde a lesoch, ktoré koncepčne neriešime.  Toto by mala byť naša 

priorita, to máme vo svojich rukách. My nemáme nepriateľov, Slovensko nemá nepriateľov, 

Slovensko má partnerov. Súkromné vlastníctvo je posvätné. Možno že prichádza čas, kedy pomôže 

ako sa hovorí silnejšie buchnúť po stole. 

Ing. I. Olajec: Poďakoval za prácu a pomoc Ing. Sarvašovi, PhD., Jeho informácie  pre nás majú 

veľký prínos. Dnes rozhoduje hlavne to, ako sa k vám rýchlo informácie dostanú. Prax to veľa krát 

potvrdila. 

Ing. F. Štulajter, CSc., predseda PEFC Slovensko: Na úvod pozdravil delegátov VZ. V krátkosti 

predstavil PEFC Slovensko, ktorý je rešpektovaný vo svete. Hovoril o liste, ktorý napísal PEFC 

predsedovi vlády SR a ako na list  predseda vlády reagoval. Povedal, že vládny program sa neplní. 

Ak by sa plnil, situácia by bola určité pozitívnejšia. Tiež poukázal na bohatstvo ktoré krajina má 

a toto bohatstvo nedostáva takú podporu, ako by sa žiadalo. MPRV SR  pchá hlavu do piesku. MŽP  

- aspoň koľko toľko toho rieši. Povedal: Pripravili sme text Národnej stratégie. Chceme do Veľkej 

noci dať tomu konečnú podobu. Keby sa stratégia naplnila, priniesla by 300 tisíc pracovných miest. 

Tiež hovoril o jednote a o spájaní sa za účelom väčšej sily. Položil si otázku . Prečo sú silnejší 

poľnohospodári? Preto, lebo sú jednotnejší. Cesta rozdrobenosti , nie je správna a niekomu to 

vyhovuje. PEFC chce, aby sme sa správali tak, aby niekedy nás vnuci ocenili. Hovoril 

o rozvojových príspevkoch 11-12 centov na ha. Vyzval na využitie služieb PEFC-u a vstúpiť do 

PEFC-u. Znížime aj poplatky pre malých. Ponúkame aj audity. Je potrebné o našej ponuke 

porozmýšľať. Možno by bolo dobre sa spojiť 3 -4 PS. Za vaše Združenie je vo výkonnom orgáne 

Ing. Olajec. Je prínosom pre PEFC. PEFC funguje na trhu 17 rokov.  

Ing. I. Olajec: Poďakoval za vystúpenie a zvýraznil to, že certifikáty PEFC získavajú čo raz viac 

väčšiu váhu . Odporučil zvážiť a hľadať cestu i formou združovania.  



 

Ing. O. Poprocký, vedúci PaL odboru OÚ Rimavská Sobota: Úvodom pozdravil delegátov VZ. 

Povedal: „Nevieme vaše problémy vyriešiť, ale vieme vaše problémy riešiť. Prídite k nám, pýtajte 

sa, rady pomôžeme, poradíme, poslúžime. Rady sa budeme podieľať na vašom riešení problému. 

U nás v okrese je 125 PS. Mnoho krát veci padajú na drobnostiach.“ Pomenoval najväčšie 

problémy: 1. Elektronická komunikácia. PS zatiaľ boli oslobodené. Treba sa na to pripraviť. 

Využite na to aj agentúry. I napriek tomu papierov je veľa. 2. Končí volebné obdobie  na PS 

a všetko sa mení. Je tam veľa povinností a veľa papierovania. 3. Zastupovanie navonok: napríklad 

pri riešení poľovných revírov. Vyjadril uznanie a obdiv tým, ktorí to robia a ocenil ich bojovnosť. 

Zaželal veľa šťastia a zdaru. 

Ing. I. Olajec: Ocenil prácu a spoluprácu s odborom PaL OÚ Rimavská Sobota. Považujeme ju za 

príkladnú prácu v rámci nášho Združenia.  

PS Zvolenská Slatina: Navrhol prijať uznesenie k problému o ktorom hovorila Ing. Majlingová. 

 

Ing. Igor Olajec ako predsedajúci VZ vyzval všetkých prítomných delegátov, aby sa ešte 

prihlásili do diskusie. Nakoľko už nikto neprejavil záujem vystúpiť, diskusia bola uzatvorená.  

 

AD 8.: NÁVRH  NA  UZNESENIE 

 

Návrh na uznesenie predložil predseda návrhovej komisie Ing. Rudolf Galgoň: 

 

Valné zhromaždenie 

A. Berie na vedomie: 

Správu  predstavenstva  o činnosti  Združenia  za rok  2018.    

 

B. Schvaľuje:    
1. Úlohy Združenia na rok 2019, prednesené v Správe o činnosti predsedom Združenia. 

2. Správu Dozornej rady o výsledkoch finančného hospodárenia Združenia v roku  2018. 

3. Návrh  finančného  rozpočtu  Združenia na  rok  2019. 

4. Plán  vzdelávacej, poradenskej a informačnej  činnosti  na  rok  2019.  

5. Zmeny Stanov  Združenia. 

 

C. Ukladá: 

 

1. Zabezpečiť realizáciu  projektu vzdelávacej  a poradenskej  činnosti  na rok 2019. 

T: Trvalý      Zodpovedný: predseda  Združenia 

2. Riešiť pripomienky vznesené zástupcami PS  na  25.Valnom zhromaždení na najbližšom 

zasadnutí predstavenstva. Prijať opatrenia a riešiť  ich v súčinnosti s RZVNL Slovenska. 

T: ako v texte     Zodpovedný: predseda Združenia  

3. Osloviť všetky OÚ - pozemkové a lesné  odbory v Banskobystrickom kraji a spoločne riešiť  

zvýšenie organizovanosti PS v Združení.  

T: Priebežne počas roka    Zodpovedný: predseda  Združenia  

4. Riešiť nájomné a podiely na zisku a majetku, tzv. dividendy, požadované platiť SPF Bratislava 

za neznámych a nezistených vlastníkov. 

T: ihneď a počas roka 2019   Zodpovedný: predseda Združenia  

 

Hlasovanie: Za: 88          Proti: 0          Zdržali sa hlasovania: 0  

 

 



 

ZÁVER 

 

Záver vykonal predsedajúci Ing. Igor Olajec. Konštatoval, že všetky plánované body programu 

Valného zhromaždenia boli vyčerpané. Poďakoval všetkým hosťom, že svojou prítomnosťou a že 

vystúpením ocenili našu prácu. Poďakoval všetkým prítomným delegátom za ich účasť, za 

vystúpenia, za disciplínu. Poďakoval im za ich prácu ktorú robia v prospech zelenšieho Slovenska. 

Požiadal, aby naše poďakovanie tlmočili aj doma členom výborov, DR, ale aj členom PS. Naše 

Združenie si ich prácu váži. Zaželal aj veľa zdrvia a úspechov. VZ ukončil pozdravom Lesu zdar. 

 

PRÍLOHY  
 

1. Správa o činnosti Združenia za rok 2018 a úlohy Združenia na rok 2019 

2. Správa Dozornej rady o finančnom  hospodárení Združenia v roku 2018 

3. Návrh finančného rozpočtu  Združenia na  rok 2019 

4. Návrh  Plánu vzdelávacej, poradenskej a informačnej činnosti  na rok 2019 

5. Stanovy Združenia  

 

 

Zápisnicu  spracoval: Ing. Dušan  Hajšel 

 

 

 

Zápisnicu  overil: Štefan Rusko 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Mgr. Martin  Kvak 

                                                                                                         predseda  Združenia 



ZDRUŽENIE VLASTNÍKOV  

SPOLOČENSTEVNÝCH A SÚKROMNÝCH LESOV  

 BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA 

   Študentská 2095/20, 960 01  Zvolen, Slovenská republika 
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SPRÁVA O ČINNOSTI ZVSaSLBBK 

OD KONANIA ZASADNUTIA VALNÉHO ZDROMAŽDENIA V ROKU 2018 

 

 

Vážení členovia Združenia, vzácni hostia a ostatní ctení prítomní, 

z poverenia Predstavenstva Vám predkladám správu o činnosti Združenia vlastníkov spoločenstevných 

a súkromných lesov Banskobystrického kraja od posledného zasadnutia valného zhromaždenia. Správa bude 

rozčlenená na nasledujúce tri časti: 

1. Plnenie uznesení valného zhromaždenia 

2. Činnosť orgánov a pracovníkov Združenia 

3. Výzva k členom Združenia 

Pristupujem k prvej z uvedených častí. 

Na svojom zasadnutí v apríli roku 2018 valné zhromaždenie v rámci uznesení uložilo výkonným orgánom 

a pracovníkom Združenia nasledujúce úlohy: 

1. Predsedajúcemu, Ing. Igorovi Olajcovi, zvolať mimoriadne zasadnutie nového predstavenstva 

a dozornej rady, ktoré si zvolí nového predsedu Združenia, dvoch podpredsedov a predsedu dozornej 

rady, informovať prítomných delegátov a požiadať novozvoleného predsedu o krátky príhovor 

k valnému zhromaždeniu. Úloha bola v plnom rozsahu vykonaná ešte v priebehu toho zasadnutia 

valného zhromaždenia. 

2. Zabezpečiť realizáciu Plánu vzdelávacej, poradenskej a informačnej činnosti na rok 2018: 

a. Seminár pre ekonómky a účtovníčky bolo v zmysle schváleného PVPaIČ určené realizovať 

začiatkom roku 2019, čo bolo vykonané dňa 29.01.2019 na témy zamestnávania, odvodov 

a daní. 

b. Ďalej bolo určené zrealizovať seminár na tému zákona č. 97/2013 Z. z. v z. n. p. Toto bolo 

vykonané dňa 24.05.2018. V zmysle PVPaIČ bolo tiež určené zrealizovať seminár na témy 

schválených noviel zákona o lesoch, zákona o poľovníctve, reštitučného zákona a podobne. 

Nakoľko v roku 2018 žiadna novelizácia uvedených zákonov v NR SR nebola v dohľadne, 

tak bol dňa 05.06.2018 usporiadaný aspoň seminár zameraný na oboznámenie sa 

s pripravovanou novelou zákona o lesoch. 

c. Ako tretí seminár bolo určené zorganizovať školenie na tému ochrany osobných údajov 

a školenie na tému vykonávacieho nariadenia EU č. 607/2012 (systém náležitej 

starostlivosti). Toto bolo vykonané dňa 24.05.2018. 

d. V zmysle PVPaIČ bolo valným zhromaždením v roku 2018 tiež určené vo väčšej miere 

využívať e-mailovú a telefonickú formu komunikácie pri poskytovaní poradenskej činnosti 

pre členov. Toto bolo vykonávané zo strany predsedu, obidvoch podpredsedov a pracovníka 

kancelárie Združenia. 

e. Posledným bodom PVPaIČ bolo určené dávať do pozornosti webovú stránku Združenia. 

Toto bolo a naďalej aj je vykonávané prostredníctvom uvádzania odkazu na webovú stránku 

v listinnej i verbálnej komunikácii s členmi Združenia.  

3. Riešiť pripomienky vznesené zástupcami PS na 24. zasadnutí valného zhromaždenia na najbližšom 

zasadnutí predstavenstva. Prijať opatrenia a riešiť ich s kompetentnými orgánmi: 
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a. K problematike práva vlastníka na úseku poľovníctva: Na minuloročnom zasadnutí 

valného zhromaždenia bola vznesená námietka, že zákon o poľovníctve nie je riešený, 

respektíve prepojený so zákonom č. 97/2013 Z. z. 

i. § 5 ods. 2 zákona č. 2009/274 Z. z. o poľovníctve ale ustanovuje, že „Na 

zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov práva vlastníka vykonáva orgán 

alebo organizácia podľa osobitných predpisov“, čo sa vzťahuje aj na pozemkové 

spoločenstvá. 

ii. Zákon o poľovníctve ďalej v § 11 ods. 1 ustanovuje, že „O využití práva 

poľovníctva v poľovnom revíri rozhoduje vlastník alebo vlastníci postupom podľa § 

5 zákona o poľovníctve“, čiže opäť v zmysle § 5 ods. 2 aj pozemkové spoločenstvo. 

b. K problematike miestnych daní: Predstavenstvo rozhodlo o obrátení sa na MPaRV SR 

s požiadavkou, aby tvorbe zákona o miestnych daniach boli oslobodené PS, ktoré 

obhospodarujú les do 50 rokov a dane sa stanovovali podľa ťažby drevnej hmoty. 

i. Preskúmanie situácie vykonal tajomník Združenia, Ing. Dušan Hajšel. Výsledkom 

zistení bolo, že požiadavka oslobodenia alebo zníženia miestnych daní by bola 

zamietnutá. 

ii. Vec ale plánujeme riešiť prostredníctvom Rady združení vlastníkov neštátnych 

lesov Slovenska spolu s jej ostatnými členmi, a to Úniou diecéznych lesov 

Slovenska, Úniou regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska 

a Združením obecných lesov Slovenskej republiky. V rámci Rady sme sa zapojili do 

pracovnej skupiny, ktorej úlohou je vstúpiť do rokovaní so ZMOS-om ohľadom 

úľav na miestnych daniach pre pozemkové spoločenstvá. 

c. K problematike energetických prenosových sústav a sietí: Dňa 10.01.2019 sa táto vec 

otvorila na zasadnutí RZVNLS, kde sa členovia dohodli na tom, že naše Združenie zašle list 

na MPaRV SR so žiadosťou o znovu-otvorenie možnosti riešenia problémov, s ktorými sa 

vlastníci a obhospodarovatelia lesov v tejto záležitosti potýkajú.  Dňa 28.02.2019 bol 

zaslaný list ministerke MPaRV SR so žiadosťou o stretnutie a vytvorenie špecializovanej 

pracovnej skupiny pre skoncipovanie riešenia problémov s obmedzením vlastníckych 

a obhospodarovacích práv v miestach energetických prenosových sústav a sietí. Odpoveď 

z MPaRV SR bola záporná s odôvodnením, že takýmto spôsobom už pred tromi rokmi tento 

problém riešený bol a z tohto dôvodu nie je zo strany ministerstva racionálne a vhodné 

opätovne zriaďovať pracovnú skupinu. Týmito závermi sa bude zaoberať Predstavenstvo na 

svojom najbližšom zasadnutí. 

d. Na preskúmanie a doriešenie ostávajú vznesené námietky členov: 
i. Ing. Ján Stehlík: Iné formy obhospodarovateľov lesov a ich premietnutie do zákona 

o pozemkových spoločenstvách. 

Toľko úvodom k plneniu minuloročných uznesení valného zhromaždenia. Pristupujem k druhej časti tejto 

správy, ktorou je všeobecné informovanie o činnosti Združenia od posledného zasadnutia valného 

zhromaždenia: 

Združenie svoju činnosť vykonávalo prostredníctvom svojich orgánov (valné zhromaždenie, predstavenstvo, 

predseda (a podpredsedovia), dozorná rada) a prostredníctvom svojich pracovníkov (pracovník kancelárie, 

Ing. Dušan Hajšel, a ekonómka, Janka Paučová). 

Valné zhromaždenie zasadalo dňa 07.04.2018, kde rozhodovalo: 

 O schválení: 

o  úloh Združenia na rok 2018, 

o  finančných záležitostiach Združenia (správa o hospodárení, rozpočet), 

o  Plánu vzdelávacej, poradenskej a informačnej činnosti na rok 2018, 

o  návrhu kandidátov na členov Predstavenstva a Dozornej rady, ako aj ich náhradníkov. 

 O uložení povinnosti: 
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o  zvolania mimoriadneho zasadnutia Predstavenstva a Dozornej rady s cieľom voľby 

predsedov týchto orgánov, 

o  zabezpečenia realizácie PVPaIČ, 

o  riešenia pripomienok vznesených členmi na zasadnutí valného zhromaždenia. 

Predstavenstvo od toho času zasadalo v počte 3-krát, a to dňa 25.06.2018, 19.11.2018 a 11.03.2019. 

Dňa 25. júna 2018 Predstavenstvo rozhodovalo o: 

 mzdovej zainteresovanosti výkonných pracovníkov Združenia,  

 nominácii predsedu Združenia na stále zastupovanie v RZVNLS,  

 podaní žiadosti na MPaRV o dotáciu na rok 2018 v sume 5.000,- €,  

 stanovisku ZVSaSLBBK k tlačovej besede parlamentnej politickej strany OĽaNO, 

 žiadosti o zohľadnenie pozemkových spoločenstiev pri tvorbe zákona o miestnych daniach, 

 vypracovaní smernice na úseku ochrany osobných údajov pre členov Združenia, 

 vypracovaní smernice v zmysle nariadenia EP a Rady EÚ č. 995/2010 a vykonávacieho nariadenia 

EU č. 607/2012 

 nesúlade zákonov o osobnom bankrote a zákona č. 97/2013 Z. z. 

Dňa 19. novembra 2018 Predstavenstvo rozhodovalo o: 

 schválení internet smernice ZVSaSLBBK o ochrane osobných údajov, 

 liste Predsedovi vlády SR, 

 ponuke vstupu do ÚRZVNL Slovenska, 

 postupe na oslobodenie od obecných daní za lesné porasty do prvej prebierky (ZMOS, Lesy SR, š. 

p., ÚRZVNLS, ÚDLS, ZOLSR, SLK), 

 nadviazaní spolupráce medzi ZVSaSLBBK a SLK na zmluvnej báze, 

 hľadaní právnej organizačnej formy neštátneho sektora, ktorá by zastrešovala neštátny sektor a tým 

dokázala presadzovať záujmy neštátneho sektora, hlavne súkromného vlastníctva, 

 možností uchádzania sa o finančné prostriedky z výzvy na mimoprodukčnú funkciu lesa, 

 odkonzultovaní vyplácania podielov pre SPF, 

 informovaní o podujatí „Zelená kvapka krvi pre zdravý les“. 

Dňa 11. marca 2019 Predstavenstvo rozhodovalo o: 

 návrhu programu a zvolaní valného zhromaždenia na zasadnutie, 

 schválení bezpečnostných opatrení v rámci webovej stránky Združenia, 

 iniciovaní rokovaní so ZMOS-om prostredníctvom pracovnej skupiny v rámci RZVNLS, 

 žiadosti adresovanej Slovenskej advokátskej komore vo veci poskytnutia pomoci pri hľadaní 

advokátskych kancelárií špecializovaných na problematiku pozemkových spoločenstiev, 

 vypracovaní právneho pohľadu na tému „Osobný bankrot a exekúcie“ v podmienkach pozemkových 

spoločenstiev, 

 schválení vypracovania vyhlásenia RZVNLS k téme náhrady škôd spôsobených biotickými 

a abiotickými činiteľmi, 

 príprave návrhu novelizácie Stanov ZVSaSLBBK. 

Dozorná rada bude o svojej činnosti informovať valné zhromaždenie osobitne v  bode nášho dnešného 

programu. 

Predsedníctvo a kancelária Združenia vykonávali činnosť nasledovne: 

Smerom k Združeniu, ako celku: 

 Pristúpilo k elektronizácii bankovej komunikácie za účelom zníženia nákladov pri bankových 

operáciách a zníženia náročnosti na ich realizáciu. 
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 Pristúpilo k zriadeniu nových e-mailových schránok Združenia (predseda@zvsaslbbk.sk, 

dozornarada@zvsaslbbk.sk a kancelaria@zvsaslbbk.sk) pre triedenie elektronickej pošty 

a reprezentatívnosť Združenia. 

 Pristúpilo k čiastočnej reštrukturalizácii webových stránok a aktualizácii ich hlavného obsahu. 

Smerom k členom Združenia: 

 V oblasti poskytovania poradenstva bolo poradenstvo a konzultácie členom poskytované priamym 

kontaktom a telefonicky a tiež aj listinnou i elektronickou poštou. Táto aktivita predstavuje 

z hľadiska času a technickej náročnosti najväčší podiel na poskytovanom servise pre našich členov. 

Do oblasti poradenstva je ďalej možné zaradiť aj vypracované vzorové materiály a návody na úseku 

zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v z. n. p., zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a zákona č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh 

v z. n. p., a tiež boli vypracované výklady, posudky a návody k aplikačnej praxi zákona 

o pozemkových spoločenstvách a katastrálneho zákona. 

 V oblasti organizovania vzdelávacích podujatí sa tieto uskutočnili v celkovom počte 3 podujatia, 

pričom išlo dňa 24.05.2018 o vzdelávacie podujatie na tému vykonávacieho nariadenia EP a Rady 

EÚ č. 995/2010, ktorého úlohou je zastaviť obeh nelegálne vyťaženého dreva v EÚ, nariadenia EÚ č. 

607/2012 o vykonávacích pravidlách pre systém náležitej starostlivosti, a k novele zákona č. 97/2013 

Z. z. o pozemkových spoločenstvách, dňa 05.06.2018 na tému novelizácie zákona o lesoch a zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a posledne dňa 29.01.2019 na tému zamestnávania, 

odvodov a daní. 

 Na základe pozvania reprezentatívna a poradenská účasť na zasadnutí valného zhromaždenia 

Urbárskej spoločnosti pozemkové spoločenstvo Sucháň konaného dňa 13.05.2018. 

 Nakoniec no v neposlednom rade v oblasti pôsobenia predsedníctva a kancelárie Združenia smerom 

k členom Združenia spomínam stretnutie s predsedami našich členských pozemkových spoločenstiev 

z Horehronia, ktoré sa konalo dňa 10.10.2018 v Polomke a bolo organizované členom nášho 

Predstavenstva za okres Brezno, pánom Ing. Rudolfom Galgoňom, a kanceláriou Združenia. Účelom 

tohto stretnutia bolo predstavenie príkladového znenia Zmluvy o pozemkovom spoločenstve 

a riešenie problémov našich členov za daný územný obvod. 

Smerom navonok: 

 Pracovná účasť na konaniach partnerských organizácií: 

o Združenie obecných lesov Slovenskej republiky (zasadnutie valného zhromaždenia), 

o Technická univerzita vo Zvolene (pracovný seminár k projektu ALTERFOR), 

o Národné lesnícke centrum (verejný odpočet činnosti NLC za rok 2017, zasadnutia 

lesníckeho mediálneho tímu),  

o PEFC Slovensko 

o Pozemkový a lesný odbor OÚ BB (pracovná porada pozemkových a lesných odborov 

okresných úradov v BBK), 

o Pozemkový a lesný odbor OÚ RS (pracovné rokovanie s predsedami pozemkových 

spoločenstiev za okres Rimavská Sobota k novelizácii zákona č. 97/2013 Z. z.), 

o GRZVNLS (Medzinárodná konferencia Lesy pre Spoločnosť), 

o ÚRZVNLS (zasadnutie predsedníctva a konanie snemu), 

o MPaRV SR (rokovanie pri predstavení novelizácie zákona č. 229/1991 Zb. a 326/2005 Z. 

z.), 

o Mesto Zvolen (rokovanie vo veci príprav podujatia Zvolen, mesto Lesníctva), 

o Kolektív signatárov Memoranda o spolupráci obhospodarovateľov lesov, vlastníkov lesov, 

združení fyzických a právnických osôb v lesnom hospodárstve, a vedeckých, výskumných 

a vzdelávacích lesníckych inštitúcií na Slovensku (rokovanie) 

o V neposlednom rade RZVNLS 

 Rokovanie 27. júna 2018 o: 

 Novelizácii zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch 
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 Novelizáciách ostatných zákonov (zákon o poľovníctve, o ochrane prírody) 

 Schválenej novele zákona č. 97/2013 z. z. o pozemkových spoločenstvách 

a rokovanie o informačných aktivitách v regiónoch Slovenska 

 Aktuálnych problémoch vzťahov ochrany prírody a vlastníkov lesov 

(zonácia TANAP, Poloniny...) 

 Smernici EK o ochrane osobných údajov, dopadoch na lesné podniky a na 

informačné aktivity 

 Na tému „Hľadania nového modelu pre jednotné zastupovanie vlastníkov 

lesov pred orgánmi štátnej a verejnej správy“ 

 10. januára 2019: 

 Informovanie o priebehu novelizácií zákonov dôležitých pre existencie 

neštátnych lesov 

 Rozbor najdôležitejších problémov vzťahov neštátnych lesov a ochrany 

prírody (hlucháň, zonácia NP, programy starostlivosti, CHVÚ...) 

 Diskusia o hľadaní modelu organizácie neštátnych lesov zabezpečujúcej ich 

akcieschopnosť a finančnú nezávislosť 

 14. marca 2019: 

 Situácia v lesoch Slovenska z hľadiska výskytu kalamitných javov a ich 

dopady na vlastníkov lesov 

 Prerokovanie a príprava Výzvy vlastníkov lesov pre verejnosť a politikov na 

legislatívne a finančné riešenie situácie v lesoch 

 Reprezentatívna účasť bola realizovaná na Lesníckych dňoch 2018, XVII Dni stromu, Oslave 

výročia lesníckeho výskumu a inštitucionalizovaného lesníckeho výskumníctva na Slovensku, 

Zelenej kvapke krvi pre zdravý les. 

 Iné konania zo strany predsedníctva a kancelárie Združenia: 

o Poskytnutie príspevku do časopisu LES & Letokruhy (redigovaného a vydávaného 

spoločnosťou LESMEDIUM, s. r. o.). 

o Poskytnutie rozhovoru pre Rádio Regina. 

o Rokovanie s predstaviteľmi „environmentálnych záujmových skupín“ za účelom zistenia ich 

stanoviska k vlastníckym právam súkromných vlastníkov lesov. 

o Rokovanie z prorektorom a prodekanom TUZVO za účelom nadviazania spolupráce medzi 

ZVSaSLBBK a TUZVO. 

o Rokovanie s predsedom BBSK za účelom nadviazania spolupráce medzi ZVSaSLBBK 

a BBSK. 

Na záver druhej časti tejto správy informujem členov, že od posledného zasadnutia valného zhromaždenia  

počet členov Združenia vzrástol z počtu 17x na 17x a evidujeme deklarovaný záujem o vstup do Združenia aj 

zo strany ďalších subjektov. Nanešťastie sme boli z dôvodu neplnenia si základných členských povinností 

nútení ukončiť členstvo dvom členským subjektom. 

Vážení členovia, 

Dovolím si na základe skúseností predsedníctva a kancelárie Združenia na tomto mieste komunikovať 

niekoľko postrehov a potrieb, na ktoré by bolo dobré reflektovať aj v rámci diskusie na našom dnešnom 

zasadnutí najmä z dôvodu, aby sme si mohli navzájom vymeniť postrehy, nápady a návrhy riešení. Ide 

o nasledovné: 

 Vnímanie a skúsenosti s aplikáciou zákona č. 110/2018 Z. z., respektíve zákona č. 97/2013 Z. z. 

o pozemkových spoločenstvách v z. n. p. 

 Vnímanie a skúsenosti s aplikáciou iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 Pomenovať najväčšie vnútorné i vonkajšie problémy súkromného sektora vlastníkov 

a obhospodarovateľov lesov – na situáciu členov ZVSaSLBBK. 

 Potreba námetov na činnosť Združenia adresovaných zo strany členov Združenia. 
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 ... A samozrejme vítané budú aj reakcie na obsah tejto správy o činnosti. 

Vážení členovia, vzácni hostia a ostatní ctení prítomní, 

bola Vám predložená rámcová správa o činnosti nášho Združenia od konania posledného zasadnutia valného 

zhromaždenia. Za Predstavenstvo a pracovníkov Združenia ďakujem všetkým tým, ktorí počas tohto 

uplynulého obdobia svojim pričinením prispeli k činnosti nášho Združenia, a to či už boli naši členovia alebo 

osoby nie z našich radov. Osobitne ďakujem aj tým, ktorí boli či už priamo alebo nepriamo v rámci tejto 

správy spomenutí. Poďakovanie patrí samozrejme aj členom orgánov a pracovníkom Združenia za ich 

trvajúcu ochotu a vytrvalé pracovné nasadenie. 

K záveru by som rád vyjadril presvedčenie, že dobrá práca sa zakladá na dobrej vzájomnej komunikácii, 

osobnom úsilí a na viere a odhodlaní ísť ďalej. 

Týmto končím podávanie správy o činnosti Združenia vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov 

Banskobystrického kraja a ďakujem Vám za Vašu pozornosť 

 

Zvolen, 06.04.2019 

 

          Mgr. Martin Kvak 

                  predseda 



Návrh hlavných smerov činnosti Združenia na nasledujúce obdobie 

 

 

1. Presadzovať požiadavky Združenia v organizáciách a organizačných útvaroch, v ktorých má 

zastúpenie. Predpokladané príležitosti: 

a. RZVNLS 

b. PEFC 

c. Kolektív signatárov Memoranda o spolupráci 

d. MPaRV – perspektívne pracovné komisie 

2. Zbierať námety od členov Združenia na spracúvanie podkladov pre úpravu právneho 

prostredia fungovania vlastníkov a obhospodarovateľov lesov. Predpokladané príležitosti: 

a. K zákonu č. 97/2013 Z. z. (prostredníctvom osobných alebo kolektívnych stretnutí s 

členmi, prostredníctvom e-mailov a telefonátov). 

3. Nachádzať modely spolupráce s inými organizáciami a osobami, ktorou by bolo možné 

zvýšiť efektivitu vykonávania činnosti Združenia. Predpokladané príležitosti: 

a. Spolupráca s BBSK. 

b. Pracovné praxe v spolupráci s TUZVO. 

c. Stáže v spolupráci s TUZVO. 

d. Spolupráca s ÚRZVNLS a jej forma. 

e. Spolupráca so SLK 

4. Nachádzať spôsoby pre zvýšenie počtu členov Združenia/pre zainteresovanie nečlenov na 

vstup do Združenia. Predpokladané príležitosti: 

a. Usporadúvanie obvodných stretnutí s predsedami pozemkových spoločenstiev na 

úrovni okresu alebo mikroregiónu. 

i. Usporadúvať v spolupráci s územne príslušným členom Predstavenstva. 

ii. Usporadúvať v spolupráci s miestne príslušným okresným úradom. 

b. Reprezentatívna spolupráca s BBSK, TUZVO a inými potenciálnymi organizáciami 

(SLK, NLC, mesto Zvolen) prostredníctvom vyjadrenia partnerstva (umiestnenie log 

na stránke Združenia). 

5. Realizovať vzdelávaciu, poradenskú a informačnú činnosť podľa schváleného Plánu VPaIČ. 



Združenie vlastníkov spoločenstevných 
a súkromných lesov Banskobystrického 
kraja 

Správa dozornej rady o činnosti a hospodárení združenia 

v roku 2018 

Dozorná rada pri hodnotení činnosti Združenia v roku 2018 vychádzala z 

realizácie úloh prijatých na poslednom Valnom zhromaždení Združenia a z 

realizácie úloh prijatých na zasadnutiach predstavenstva v priebehu roka. 

DR kladne hodnotí najmä 

- spoluprácu pri riešení problém Združenia s Okresným úradom B. Bystrica, odbor 

opravných prostriedkov a pozemkovým a lesným odborom 

- spoluprácu s Okresným úradom, pozemkovým a lesným odborom vo Zvolene, V. Krtíši a 

Žarnovici  spoluprácu s Radou združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska - 

spoluprácu s Národným lesníckym centrom vo Zvolene. ďalej tiež treba oceniť, že 

Združenie svojou činnosťou 

- znížilo počet neplatičov členského, dokonca 1 člen doplatil členské a ďalší poistenie LS za 

r.2017 

- zvýšilo informovanosť členov na stránke Združenia 

- využívaním bankových služieb znížilo bankové poplatky takmer 0 1/3 

- zabezpečilo registráciu Združenia v súvislosti s možnosťou poukázania 2 % dane z 

roku 

2018. 

DR oceňuje spoluprácu Združenia s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 
predovšetkým v rámci Odboru štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva. 
Združenie intenzívne predkladá pripomienky pri tvorbe legislatívy súvisiacej s neštátnymi 
lesmi, ktorá by pomohla pri činnosti pozemkových spoločenstiev. Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v r.2018 podporilo činnosť združenia dotáciou vo 
výške 5000,-€. Veríme, že ministertsvo podporí vzdelávacie semináre a poradenskú činnosť 
pre členov združenia, ktoré sú dôležité pri zabezpečovaní činností pozemkových 
spoločenstiev. 

K 31.12.2018 malo Združenie 174 členov. 

Dozorná rada po kontrole finančného hospodárenia konštatuje, že prehľad o príjme a 

vydaní finančných prostriedkov je vedený v peňažnom denníku podľa priložených dokladov 

a výpisov z účtu, ktoré sú usporiadané chronologicky, overené podpisom predsedu 

Združenia. Združenie vedie jednoduché účtovníctvo. 
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Inventarizáciou majetku k 31 .12.2018 bol overený majetok Združenia, ktorý pozostáva:  

- osobný počítač 1 ks  

- tlačiareň HP Laser Jet 1 100 1 ks  

- rozmnožovací stroj Canon 1 ks  

- stolík pod počítač 

- stôl kancelársky 

1 ks  

- stolík pod písací stroj 

- nastavovacie skrinky 

1 ks  

- skrinka so zásuvkami 1 ks  

- skrinka tmavá 

Nakúpené v r.2017 

1 ks  

  Kreslo kancelárske 1 ks 1 oo,oo 
€, 

  Projektor BenQ MS527 1 ks 285,90 € 

  Projekčné plátno roleta 1 ks 60,90 € 

  Počítač HP ProDesk 400 1 ks 689,00 € 

  Atramentová tlačiareň Epson 1 ks 241 € 

Prehľad hospodárenia Združenia s finančnými prostriedkami za r.2018 

- v pokladni 474,42 € 

- na účtoch vo VÚB 6 180,34 € 

6 654,76 € 

- z členských príspevkov za r.2017 13,28 € 

- z členských príspevkov za r.2018 9 871 ,    

- z refundácie zapl.poistného za LS za r.2017 4,75 € 

- z refundácie zapl.poistného ze LS za r.2018 1 230,00€ 

- 2 % z podielu daní z príjmu 

- z poplatkov za semináre 

1 643,72€ 

 

- dotácia z MP a RV SR 5 ooo,oo € 

Príjmy spolu: 

Výdavky: 

19 063,19 € 

- poistenie členov LS r.2019 1 533,20€ 

- kancelárske potreby,kalendáre,tonery 603,02 € 

- bankové poplatky  291 € 

- predplatné tlač 27,20€ 

- telefón, internet 582,58 € 



Zosta

tok z 

r

.2017 
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- prenájom kancelárie 281,77 € 

- prenájom zasadačky na val.zhrom. 364,40 € 

- členské PFEC 100,00 € 

- za notársku zápisnicu reg. 2 % 55,00 € 

- občerstvenie na zasad.predst. a val.zhrom. 465,19€ 

- ostatné výdavky 163,59 € 

- údržba veb.stránky 575,50 € - členské Rada združ.nešt.lesov 200,00 € Výdavky 
celkom: 15 687,86 € 

Stav k 31.12.2018 

- v pokladni 974,61 € 

- na účtoch Združenia 9 055,48 € 

Spolu: 10 030,09 € 

Vo Zvolene, 6.apríla 2019 

Dozorná rada: Ing.Laskavá Mária 

p.Šimková Vlasta 

p.Štefan Rus  

- poštovné 521 € 

- odmeny funkcionárom so zdrab'.a sociálnym poisť. 7 764,50 € 

- dohody lektori na školenie 1 343,98 € 



  ZDRUŽENIE VLASTNÍKOV SPOLOČENSTEVNÝCH  

  A SÚKROMNÝCH LESOV BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA    

  ŠTUDENTSKÁ 20, 960 01  ZVOLEN 

 

 

NÁVRH ROZPOČTU 

na rok 2019 

 Počet členov združenia 176 

  
PRÍJMY 

Členský príspevok PS   10 060,00 € 

Poistenie členov lesnej stráže 1 270,00 € 

2 % z podielu daní z príjmu    1 650,00 € 

Semináre - účastnícke poplatky   900,00 € 

Spolu 13 880,00 € 

    
VÝDAVKY 

Odmeny + odvody (predseda, prac. kancelárie, účtovníčka) 10 500,00 € 

Odmeny lektorom + odvody 1 400,00 € 

Fakturované služby za web stránku   550,00 € 

Prenájom kancelárie združenia od TU VšLP Zvolen 290,00 € 

Prenájom zasadačky na zasadnutia predstavenstva 35,00 € 

Prenájom veľkej zasadačky na VZ a semináre  332,00 € 

Pevná linka, internet 344,00 € 

Členský príspevok (PFEC, Rada združení neštátnych lesov Slovenska) 300,00 € 

Poistenie členov LS na r. 2019 v poisťovni UNIQA 760,00 € 

Konferencie - účastnícky poplatok   150,00 € 

Poštovné poplatky   550,00 € 

Poplatky VÚB     390,00 € 

Notárske poplatky a kolky   80,00 € 

Kancelárske potreby   480,00 € 

Notebook (800 €) a tablet (400 €) pre vzdelávaciu a poradenskú činnosť 1 200,00 € 

Tonery do tlačiarní + servis   210,00 € 

Publikácie, Les & Letokruhy   30,00 € 

NLC - propagácia združenia (Lesnícke dni) 240,00 € 

Občerstvenie (predstavenstvo, VZ, semináre) 1 000,00 € 

Ostatné, nepredvídateľné náklady   200,00 € 

Spolu     19 041,00 € 

SÚVAHA NAVRHOVANÉHO ROZPOČTU NA ROK 2019 -5 161,00 € 

    Poznámka: 
   Potreba hľadať zdroje na vyrovnaný rozpočet aj formou dotácie MPRV SR a sponzorských darov 

 



                 ZDRUŽENIE  VLASTNÍKOV  SPOLOČENSTEVNÝCH  A SÚKROMNÝCH  LESOV 

                                                       BANSKOBYSTRICKÉHO  KRAJA 

                                                   ŠTUDENTSKÁ  20,  960 01  ZVOLEN   

___________________________________________________________________________ 

                                   N Á V R H   P L Á N U 

 VZDELÁVACEJ, PORADENSKEJ  A  INFORMAČNEJ  ČINNOSTI  NA   ROK  2019  

 
Vážené dámy, vážení páni, 

predkladáme  Vám  návrh  vzdelávacej  a poradenskej  činnosti  na rok 2019.  Naplánovali  sme tri  

semináre a budeme pokračovať v poradenskej  a informačnej činnosti osobne, e-mailovou formou 

a prostredníctvom webovej stránky Združenia. 

 

1. Prvý seminár sme už zorganizovali  29. januára 2019, kde cieľovou skupinou  boli ekonómky  

a účtovníčky  a okruh funkcionárov z PS,  ktorých tieto témy zaujímajú. Seminára sa zúčastnilo cez 

70  poslucháčov. Linky ktoré boli odprezentované,  sme dali aj na našu webovú stránku.  Myslíme 

si, že úroveň seminára bola dobrá, čo potvrdila aj diskusia na samotnom seminári a spätné  

recenzie,  ktoré sme dostali do kancelárie  združenia. Ďalší seminár pre ekonómky a účtovníčky 

zorganizuje o rok, na prelome mesiacov január – február 2020.  

 

2. Druhý a tretí seminár plánujeme  zorganizovať  k novelám  zákonov, ktoré by mali byť schválená   

     tento rok v NR SR:   

     - Zákona o lesoch,  

     - Zákona o poľovníctve  

     - Zákona č. 229/1991 Z.z.  

     - A tiež vybraté  a najčastejšie dopytované state zákona č. 110/2018 Z.z. ( 97/2013 Z.z.) 

 

3. Plánujeme zorganizovať dva semináre v mikroregiónoch nášho Združenia, nakoľko sa nám 

osvedčili v minulom roku v mikroregióne Horehronia. Pokiaľ je taký záujem, kontaktujte nás. 

 

4. Naďalej budeme pokračovať v poradenskej činnosti ako doposiaľ. Môžete vo väčšej miere 

využívať e-mailovú formu otázok a odpovedí a tiež telefonickú komunikáciu.  

 

5. Dávame do pozornosti aj našu webovú stránku, kde nájdete zaujímavé informácie potrebné pre 

vašu prácu. Tu nájdete všetko o živote združenia, o práci predstavenstva a DR, ako aj o práci a 

aktivitách kancelárie združenia. Je to najrýchlejší a najlacnejší tok informácií k vám.  

 

To je náš návrh. Chceme Vás požiadať, pokiaľ máte  záujem rozšíriť  okruh  tém  pripravovaných 

seminárov, aby  ste sa vyjadrili  v rámci  diskusie na dnešnom VZ,  alebo  nám  to  poslali dodatočne  

na našu e-mailovú  adresu: zvssl.zv@gmail.com.  

                                                                                                    

                                                                                                  

mailto:zvssl.zv@gmail.com


1 
 

STANOVY 
 

Združenia vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov 

Banskobystrického kraja 

 

 

Článok I. 

Názov združenia 
 

Názov Združenia je: Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického 

kraja. 

 

Článok II. 

Sídlo združenia 
 

Sídlo Združenia je: Študentská 20, 960 01  Zvolen. 

 

Článok III. 

Pôsobnosť združenia 
 

Združenie vykonáva činnosť na území Banskobystrického kraja a je otvoreným združením aj pre 

pozemkové spoločenstvá, fyzické a právnické osoby so sídlom mimo Banskobystrického kraja, ak splnia 

podmienky členstva podľa článku V. Stanov Združenia. 

 

Článok IV. 

Ciele a úlohy združenia 
 

1. Informačná a poradenská činnosť 

 poskytovať poradenskú pomoc členom, ktorí sú vlastníkmi lesných a poľnohospodárskych 

pozemkov, pri dokazovaní ich vlastníckych a užívateľských práv 

 poskytovať členom Združenia informácie o aktuálnych právnych predpisoch na úseku  

lesného hospodárstva a poľovníctva, právnych predpisov týkajúcich sa vlastníctva pôdy, reštitúcii 

a pod. 

 na úseku vlastníckych a užívateľských práv a povinností vo vzťahu k lesným 

a poľnohospodárskym pozemkom poskytovať členom Združenia konzultácie a odporúčania 

riešení ich problémov 

2. Organizačná činnosť 

 Združovať vlastníkov lesných pozemkov a lesné spoločenstevné útvary 

 na požiadanie členov zúčastňovať sa na jednaniach s orgánmi štátnej správy, štátnymi 

organizáciami lesného hospodárstva, verejnoprávnymi a samosprávnymi inštitúciami  

 poskytovať odborné rady pri zabezpečovaní obhospodarovania lesov organizovať odborné 

školenia pre členov Združenia za účelom zvýšenia ich právneho vedomia, majetkovo-právnych 

vedomostí, ekonomického myslenia, vedenia účtovníctva, daňových záležitostí, obhospodarovania 

lesov, tvorby poľovných revírov a pod. 

 prednášať, obhajovať a presadzovať záujmy členov Združenia na odborných alebo 

špecializovaných fórach alebo v takýchto organizáciách 

 

Článok V. 

Členovia Združenia, ich práva a povinnosti 
 

1. Členom Združenia môže byť 
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 pozemkové spoločenstvo 

 fyzická alebo právnická osoba vlastniaca lesné alebo poľnohospodárske pozemky 

 fyzická alebo právnická osoba  podnikajúca v lesnom hospodárstve a poľnohospodárstve 

 osoba zastupujúca vlastníkov alebo obhospodarovateľov lesných a poľnohospodárskych 

pozemkov 

 iná osoba, o ktorej rozhodne orgán príslušný podľa týchto stanov 

Členom Združenia môžu byť pozemkové spoločenstvá a vlastníci lesných a poľnohospodárskych 

pozemkov aj z iných územných celkov. 

  

2. Členstvo v Združení vzniká  

 z rozhodnutia orgánu príslušného podľa týchto stanov 

 

3. Člen Združenia má právo 

 zúčastňovať sa na zasadnutí valného zhromaždenia 

 voliť a byť volený do orgánov Združenia 

 predkladať návrhy na zlepšenie činnosti Združenia 

 predkladať návrhy na zmeny a doplnky Stanov Združenia 

 žiadať informácie o vyriešení vznesených pripomienok 

 byť informovaný o činnosti Združenia 

 využívať služby Združenia 

                                                                                    

4. Člen Združenia je povinný 

 dodržiavať Stanovy Združenia a plniť uznesenia valného zhromaždenia 

 aktívne sa podieľať na činnosti Združenia  

 

5. Členstvo v Združení zaniká 

 vystúpením zo Združenia 

 vylúčením za porušenie Stanov Združenia, alebo poškodzovaním záujmov Združenia 

 zánikom pozemkového spoločenstva – člena Združenia 

 nezaplatením členského príspevku za dobu dlhšiu ako 2 roky ani po písomnej výzve na úhradu 

členského príspevku  

O dôvode zániku členstva v Združení bude člen, ktorému členstvo v Združení zaniká, písomne 

informovaný.  

 

Článok VI. 

Orgány Združenia, ich práva a povinnosti 
 

 

Orgány Združenia sú: 

 valné zhromaždenie 

 predstavenstvo 

 predsedníctvo 

 predseda 

 dozorná rada 

 

1. Valné zhromaždenie  

Je najvyšším orgánom Združenia, na ktorom si členovia uplatňujú svoje právo riadiť záležitosti Združenia 

a kontrolovať jeho činnosť. 

 

Do jeho pôsobnosti patrí: 

 schvaľovať Stanovy a ich zmeny 

 voliť a odvolávať členov predstavenstva a dozornej rady 
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 schvaľovať hlavné smery činnosti Združenia  

 schvaľovať správu o činnosti a hospodárení Združenia  

 schvaľovať správu dozornej rady 

 rozhodovať o spôsobe voľby orgánov 

 

Valné zhromaždenie rozhoduje o veciach hlasovaním. Každý člen Združenia má jeden hlas. Valné 

zhromaždenie zvoláva predseda najmenej 1 krát ročne. Mimoriadne valné zhromaždenie musí predseda 

zvolať, ak o to písomne požiada: 

 najmenej 1/3 členov Združenia 

 dozorná rada 

Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov Združenia. 

Uznesenie je platné, ak je schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných členov valného  

zhromaždenia. 

Nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov Združenia sa vyžaduje: 

 na schválenie Stanov a ich zmien 

 na schválenie zániku Združenia  

 

2. Predstavenstvo  

Je druho-stupňovým rozhodovacím orgánom Združenia. Riadi jeho činnosť, rozhoduje o prijímaní 

a vylučovaní členov, ak túto právomoc nepresunulo na predsedníctvo alebo predsedu, pričom musí byť zo 

strany osoby uchádzajúcej sa o členstvo zaplatený členský poplatok. Predstavenstvo ďalej rozhoduje 

o všetkých ostatných záležitostiach, ktoré podľa týchto Stanov nie sú vyhradené pre valné zhromaždenie. 

Pri svojom rozhodovaní sa musí držať hlavných smerov činnosti Združenia schválených valným 

zhromaždením. Zasadá podľa vlastnej potreby, najmenej však 2 krát ročne. Rokovanie predstavenstva 

riadi jeho predseda. 

Funkčné obdobie predstavenstva sú 4 roky. Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu a dvoch 

podpredsedov Združenia. Na riešenie odborných záležitostí 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. 

Predstavenstvo ďalej schvaľuje kancelára Združenia, ako pracovníka Združenia, ktorý je zodpovedný za 

dokumentáciu činnosti Združenia a na ktorého môže predseda delegovať svoje výkonné právomoci. 

Kancelár má právo zúčastňovať sa činnosti orgánov Združenia s hlasom poradným.  

Predstavenstvo je 15 členné. Predstavenstvo zvoláva predseda alebo na jeho pokyn kancelár Združenia. 

 

3. Predsedníctvo 
Je treťo-stupňovým rozhodovacím orgánom Združenia. Rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých 

rozhodovanie podľa týchto stanov alebo podľa rozhodnutia predstavenstva nepatrí predstavenstvu a ktoré 

podľa týchto stanov zároveň nepatrí valnému zhromaždeniu. Pri svojom rozhodovaní nesmie odporovať 

rozhodnutiam Predstavenstva. Predsedníctvo je tvorené predsedom a podpredsedami Združenia. 

Predsedníctvo môže pre osobitný prípad poveriť dočasným štatutárnym zastupovaním Združenia aj 

kancelára Združenia. 

 

4. Predseda 

Je štatutárnym, štvrťo-stupňovým rozhodovacím a vrcholovým výkonným orgánom Združenia. Pri 

svojom rozhodovaní nesmie odporovať rozhodnutiam ostatných rozhodovacích orgánov Združenia.   

Zastupuje Združenie navonok a je oprávnený konať v jeho mene vo všetkých záležitostiach, ak konanie 

v osobitnej veci nebolo zverené predsedníctvom inej osobe, ktorá je so Združením v pracovno-právnom 

vzťahu. Rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých rozhodovanie nepatrí ostatným orgánom 

Združenia. Po dobu jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda Združenia.  

 

5. Dozorná rada 
Je kontrolným orgánom Združenia. Kontroluje všetku jeho činnosť a prerokúva sťažnosti členov 

Združenia. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Má právo kontrolovať činnosť 
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predstavenstva a požadovať od predsedu a ostatných členov predstavenstva príslušné vysvetlenie a to 

ústne, alebo písomné. 

Dozorná rada má 3 členov. Predsedu dozornej rady volia jej členovia z vlastných radov. Predseda 

dozornej rady sa zúčastňuje zasadnutí predstavenstva s hlasom poradným. 

Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v predstavenstve a naopak. 

Dozorná rada sa schádza najmenej 2 krát do roka. 

Správu o svojej činnosti predkladá valnému zhromaždeniu. 

 

Článok VII. 

Majetok Združenia 

 

Majetok Združenia je tvorený hmotným, nehmotný a finančným majetkom. 

Príjmy združenia tvoria: 

 členské príspevky 

 dotácie                                                        

 dary 

 odvedené podiely zo zaplatených daní iných osôb 

 úroky z vkladov na účtoch v bankách 

Majetok Združenia slúži na všestranný rozvoj Združenia a zabezpečenie jeho cieľov a úloh. 

 

Článok VIII. 

Hospodárenie  Združenia 

 

Združenie hospodári s majetkom, ktorý nadobudlo podľa článku VII. týchto Stanov. Hospodárenie sa 

riadi platnými finančnými a právnymi predpismi a vlastnými pravidlami. Združenie hospodári podľa 

rozpočtu schváleného valným zhromaždením. 

 

Článok IX. 

Zánik  Združenia 

 

Združenie zanikne: 

 rozpustením 

 zlúčením s iným združením 

O zániku Združenia rozhoduje valné zhromaždenie podľa článku VI. 

                                                                 

Článok X. 

Záverečné  ustanovenia 

 

Tieto Stanovy boli schválené valným zhromaždením, ktoré zasadalo dňa 27. apríla 2002 a nadobudli 

účinnosť potvrdením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v zmysle zákona č.83/1990 Zb.  

Stanovy boli zmenené: 

 na 18. zasadnutí valného zhromaždenia dňa 14. apríla 2012 

 na 21. zasadnutí valného zhromaždenia dňa 28. marca 2015 

 na 25. zasadnutí valného zhromaždenia dňa 06. apríla 2019 

 

 

Vo ...................., dňa .........................  
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                                                                                                                Mgr. Martin Kvak 

                                                                                                            predseda Združenia                                            


