ZDRUŽENIE VLASTNÍKOV SPOLOČENSTEVNÝCH A SÚKROMNÝCH LESOV
BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA
ŠTUDENTSKÁ 20, 960 01 ZVOLEN
_________________________________________________________________

Projektu vzdelávacej a poradenskej činnosti na rok 2016.
Vážené dámy, vážení páni

,

dovoľte, aby som Vám v mene Predstavenstva Združenia predložil návrh Projektu
vzdelávacej a poradenskej činnosti na rok 2016. Plánujeme pre Vás zorganizovať dva
semináre. Na každý seminár plánujeme pripraviť iné tematické okruhy. Pri zostavovaní
tém sme vychádzali z Vašich požiadaviek, ktoré ste nám napísali do anketových listov,
alebo sa vyjadrili pri osobnom rozhovore s nami
1. Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – niektoré zmeny
vyplývajúce zo zákona pre pozemkové spoločenstvá, účinné od 1.1.2016. Všetko čo
potrebuje vedieť ekonómka PS.
TÉZY SEMINÁRA:
• Zdaňovanie príjmov pozemkových spoločenstiev z ich činnosti.
• Zmeny platné pre rok 2016.
• Uplatnenie daňových výdavkov, rezerva,
• Vyplatenie príjmov fyzickej osoby od pozemkového spoločenstva.
• Nakladanie s rezervou vytvorenou pozemkovým spoločenstvom.
• Príjmy neznámych vlastníkov a čo s nimi.
• Platenie dane za rok 2016, daňová licencia.
• Zmeny platné na rok 2017 po schválení Rozpočtu štátu v NR SR na rok 2017.
• Aktuálne informácie k PRV do roku 2020 .
• Panelová diskusia k aktuálnym témam – čo trápi Pozemkové spoločenstvá.
• Ďalšie témy na základe Vašich požiadaviek teraz v diskusii, alebo písomne e-mailom
2. Zákon číslo 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov najčastejšie otázky pri aplikácii zákona o PS v praxi.
TÉZY SEMINÁRA :
• Pozemkové spoločenstvá – právne postavenie, typy, vznik, zánik, členstvo,
• Spoločná nehnuteľnosť – jej vlastníctvo, nakladanie s ňou.
• Spoločné obhospodarovanie nehnuteľností.
• Vzťah PS k Slovenskému pozemkovému fondu a iným organizáciám.
• Register pozemkového spoločenstva – jeho vedenie, zápis zmeny, účastníci konania.
• Postup spoločenstiev s právnou subjektivitou a bez právnej subjektivity pri ich
transformácii, likvidácia spoločenstiev.

• Možnosti vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti po likvidácii pozemkového
spoločenstva s právnou subjektivitou a PS bez právnej subjektivity po jeho zrušení.
• Postavenie exekútora v exekučnom konaní, keď siaha na majetok člena PS.
• Panelová diskusia k aktuálnym témam – čo trápi Pozemkové spoločenstvá
• Ďalšie témy na základe Vašich požiadaviek teraz v diskusii, alebo písomne e-mailom.

3. Zákon č. 182/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch.
Všetko v kocke, čo potrebuje vedieť predseda, výbor a dozorná rada PS.
4. Sortimentácia a ocenenie drevnej hmoty.
To je náš návrh. Chcem Vás ale požiadať, pokiaľ máte záujem rozšíriť okruh téz
pripravovaných seminárov, aby sa vyjadrili v rámci diskusie, alebo nám to poslali na našu
e-mailovú adresu. My to doplníme a pripravíme na jednotlivé semináre.
Ďakujem za pozornosť.
Ing. Dušan Hajšel
Pracovník kancelárie združenia

