
           ZDRUŽENIE  VLASTNÍKOV  SPOLOČENSTEVNÝCH  A  SÚKROMNÝCH  LESOV   

                                                    BANSKOBYSTRICKÉHO  KRAJA 

                                               ŠTUDENTSKÁ  20, 960 01  ZVOLEN 

___________________________________________________________________________ 

 

                              MEMORANDUM 
 

   my  účastníci 22. Valného zhromaždenia  Združenia vlastníkov spoločenstevných a súkromných 

lesov  Banskobystrického kraja  konaného dňa 16. apríla 2016 vo Zvolene , vyjadrujeme 

nespokojnosť  s plnením Programového vyhlásenia vlády SR v časti pôdohospodárstvo a životné 

prostredie za  volebné obdobie 2012 až 2016. Sme si plne vedomí zodpovednosti za 

obhospodarovanie tak dôležitého  skvostu ako sú lesy, poľnohospodárska pôda ,dary zeme a celý 

ekosystém a  v neposlednom rade aj za rozvoj vidieka  a uspokojovanie potrieb našich ľudí  ktorí 

tam žijú. Neštátny  sektor obhospodaruje viac ako 50 %  porastovej pôdy a preto mu prislúcha  

i väčšia pozornosť zo strany štátu, lepšia komunikácia a zodpovedné riešenie predkladaných 

pripomienok. 

Vyjadrujeme plnú podporu MEMORANDA „ Pozície neštátnych lesov Slovenska pre parlamentné 

voľby 2016 „  prijatého Radou združenia vlastníkov neštátnych lesov Slovenska  a  jednohlasne 

odsúhlaseného na Valnom zhromaždení Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov 

Slovenska 6. februára 2016 v Turčianskych Tepliciach , kde sme mali svojho zástupcu za naše 

združenie. Memorandum bolo zaslané Predsedovi vlády SR, Predsedovi NR SR a Ministrovi MPRV 

SR. 

Požadujeme, aby do Programového vyhlásenia vlády na roky 2016 až 2020 boli zapracované  

nasledovné naše požiadavky :  

•  vypracovať normu, ktorá bude základom pre ocenenie enviromentálnych a socialnych služieb      

    lesov pre verejnosť  a na jeho základe zabezpečiť kompenzačné a stimulačné platby pre   

    vlastníkov  lesov  formou priamej finančnej podpory.     

• systémovo riešiť problém pozemkov tzv. neznámych vlastníkov, ktorí bráni konečnej obnove   

    vlastníckych práv k pôde na základe nových prístupov k ich využívaniu.   

• urýchliť proces prehodnocovania chránených území tak, aby tento proces prebiehal za účasti  

    vlastníkov lesov  a nevyhnutnou podmienkou pre jeho schválenie boli dohody s vlastníkmi   

    pozemkov podľa § 61 zákona o ochrane prírody. Následne  stanoviť výpočet nákladov na   

    jednotlivé chránené územia a zabezpečiť  finančné krytie.   

• vypracovať a uviesť do života finančný mechanizmus na podporu malých lesníckych a lesnícko –   

    poľnohospodárskych podnikov zameraných na vznik  nových pracovných miest pri   

    obhospodarovaní lesov a kultivovaní krajiny.   

• podporiť vznik priemyselných kapacít na spracovanie cenných sortimentov listnatého dreva. 

• zákonom vyriešiť dlhodobý problém líniových stavieb a ich vzťahu k vlastníkom pozemkov.   

 

Vo Zvolene, dňa 16.04.2016 

 

                                                                                  Delegáti  22. Valného zhromaždenia  ZVSaSLBBK 

                                                                                  v zastúpení predsedom JUDr. Petrom Čiamporom 

 



 

 
 

 

 

 

 


