SPRÁVA PREDSTAVENSTVA ZDRUŽENIA
SPOLOČENSTEVNÝCH A SÚKROMNÝCH LESOV
BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA O ČINNOSTI ZA ROK 2015.
________________________________________________________
Vážení hostia,
Vážené dámy,
Vážení páni,
Predkladám vám odpočet práce predstavenstva od posledného valného zhromaždenia až do
dnešného dňa. 30 novembra tohto roku 2016 uplynie 25 rokov našej cesty, ktorou sme
prešli po politických a spoločenských zmenách v roku 1989, kedy začali vznikať v lesnom
hospodárstve rôzne organizácie a záujmové skupiny prezentujúce názory vlastníkov
a obhospodarovateľov lesov. Jedným z významných faktorov, ktorý zásadne ovplyvnil vývoj
v oblasti vlastníckych a užívacích vzťahov v lesnom hospodárstve SR bol reštitučný proces,
ktorý vytvoril priestor pre vlastníkov lesov požiadať o prinavrátenie vlastníckych práv
k lesným pozemkom. Zrušil sa tak monopol štátnych organizácii tohto odvetvia a došlo
k obnoveniu neštátneho sektora. Podľa štatistík je vo vlastníctve štátu približne 40 %
porastovej pôdy a neštátne subjekty vlastnia 43,13 % z celkovej výmery lesov na Slovensku.
Keď to ešte rozmením podrobnejšie podľa druhu vlastníctva, tak štátnych je 40 %,
súkromných 10,59 %, spoločenstevných 20,94 %, cirkevných 2,58 %, poľnohospodárskych
družstiev 0,26 %, obecných 8,76 %, čo je spolu už spomínaných 43,13 % a neznámych
vlastníkov ešte je 16,87 %, čo je veľmi vysoké percento.
Združenia vlastníkov neštátnych lesov na Slovensku v súčasnosti reprezentujú majiteľov
približne 600 tisíc ha. lesov. Stále však existuje skupina neštátnych vlastníkov lesov
s výmerou približne 275 tisíc ha, čo je 33% výmery neštátnych lesov, ktorí nie sú členmi
žiadnych záujmových združení neštátnych vlastníkov lesov. K 31.12.2015 až 158 896 ha sú
lesy, ktoré neboli odovzdané neštátnemu sektoru a ktoré sú obhospodarované Lesmi SR na
základe nájmu podľa zákona číslo 229/ 91 Z.z.
Predchádzajúce 21. Valné zhromaždenie sa konalo 28.marca 2015 v tejto veľkej zasadačke.
Schválilo Správu predstavenstva o činnosti Združenia v roku 2014 a úlohy Združenia na rok
2015. Správu dozornej rady, návrh finančného rozpočtu na rok 2015 a zmeny Stanov
Združenia. Tie boli po schválení zaregistrované na MV SR 16.apríla 2015 a dostali ich všetci
členovia združenia poštou.
Uložilo predstavenstvu a predsedovi združenia 7 konkrétnych úloh, ktoré boli všetky
k dnešnému dňu splnené a podrobnejšie ich rozvediem v ďalšej časti správy. Teraz úlohy
spomeniem iba heslovite, aby som sa neopakoval : Registrácia na 2 % odvod dane z príjmu,
realizácia projektu vzdelávacej a poradenskej činnosti, riešenie pripomienok z VZ na
predstavenstve, iniciovať návrh zmeny §9, ods. 9 zákona č.97/2013 Z.z., zaslať registrované

stanovy PS- zaslané, zaslať PS stanovisko MF SR o zmenu § 46b. zákona č.595/2003 Z.z. –
zaslané, iniciovať novelu zákona č. 582/2004 Z.z. vo veci dane z lesných pozemkov.
Naše Združenie k dnešnému dňu má 170 členov. Na počet všetkých pozemkových
spoločenstiev v Banskobystrickom kraji je to málo. Je to len na škodu vecí, lebo keby sme
mali viac , boli by sme iným partnerom štátnych inštitúcií pri presadzovaní našich záujmov.
Zamyslite sa: Príjme vás predseda vlády SR a na úvod sa vás opýta : Koho zastupujete ? Je to
prirodzená logická otázka . A vy mu odpoviete: 38 % spoločenstevných a súkromných
vlastníkov lesov BBK. Pomôžte tento stav zmeniť a predstavenstvo vám garantuje, že vaše
záujmy sa budú ľahšie presadzovať. Budeme mať inú politickú podporu, inú politickú silu,
ako sa to konštatuje aj vo výskumnej práci NLC VYNALES.
Nie všetci naši členovia si plnia tú najzákladnejšiu povinnosť a to je zaplatenie členského
príspevku. Za rok 2015 túto povinnosť si nesplnili a nezaplatili členský príspevok: URBÁR
Rudlová – pozemkové spoločenstvo B. Bystrica, Spolok lesomajiteľov – PS PLEŠ, URBÁR –
pozemkové spoločenstvo JAVOR Budiná Lazy, Pozemkové spoločenstvo TEPLÝ VRCH,
Urbárska spoločnosť- pozemkové spoločenstvo STOŽOK, ktoré nezaplatilo ani poistenie
dvoch členov Lesnej stráže v stanovenom termíne a urobilo to iba teraz v 13 týždni roku
2016. Chcem Vás touto cestou požiadať ak ste tu prítomní, aby ste tak urobili čo
v najkratšom čase a poprosiť všetkých Vás, pokiaľ máte osobný kontakt s predsedami týchto
spoločenstiev, aby ste ich na tieto skutočnosti upozornili. Tieto spoločenstvá v priebehu roka
dostali dve upozornenia o vyrovnaní si povinností, ale na výzvy ani nereagovali. V prípade
neuhradenia členského príspevku bude predstavenstvo konať v zmysle stanov združenia.
Predstavenstvo združenia od posledného Valného zhromaždenia zasadalo štyri krát
v súlade so Stanovami združenia.
Na prvom zasadnutí 20. apríla 2015 vyhodnotilo priebeh a diskusiu valného zhromaždenia.
Predstavenstvo konštatovalo, že problém líniových stavieb sa nepodarilo vyriešiť, i keď o tom
hovoríme 12 rokov. Ani súdnou cestou sme doposiaľ neuspeli. Príslušné ministerstvo tento
problém v minulom roku neriešilo. Pre informáciu 8.3.2016 sa konalo pracovné rokovanie za
účasti štátneho tajomníka MPRV Ing. Jozefa Spevára, ktorého sa zúčastnili zástupcovia
sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva a sekcie legislatívy, zástupcovia neštátneho
sektora a NLC. Jednanie bolo zamerané:
- na zdaňovanie lesných pozemkov dotknutých ochrannými pásmami líniových stavieb
- spôsob komunikácie s vlastníkom pri realizácii prác na lesných pozemkoch
- spôsob riešenia nových záberov lesných pozemkov pre účely budovania nových líniových
stavieb
- riešenia starých majetkových krívd viažúcich sa k líniovým stavbám
V termíne do 10.4.2016 by sa malo uskutočniť rokovanie s prevádzkovateľmi líniových
stavieb za účasti neštátneho sektora.
Predstavenstvo sa tiež zaoberalo aj s vypracovanou monografiou „ Politická moc združení
neštátnych vlastníkov lesov“. Predstavenstvo konštatovalo, že by bolo dobre porovnať sa so
zahraničím. Je len na škodu, že chýba jednotná európska legislatíva. Veľkým problémom sú
neznámi vlastníci. Tento problém okolo neznámych vlastníkov znepokojuje aj štát a doposiaľ

sa tento problém nedoriešil. Komunikácia je síce veľmi zložitá a zdĺhavá, ale podstatnú
aktivitu v tejto veci môžu zohrať aj pozemkové spoločenstvá tým, že z vlastnej iniciatívy budú
zisťovať potenciálnych dedičov.

Na zasadnutí sme prerokovali aj plné znenie listu predsedovi vlády SR, kde sme ho žiadali
o riešenie neudržateľnej situácie v odvetví lesného hospodárstva na Slovensku. Sme si
vedomí toho, že neštátne lesy tvoria 43,13 % výmery slovenských lesov a pôsobia vo viac ako
v 3 500 vlastníckych subjektoch. Preto by si zasluhovali väčšiu pozornosť zo strany štátu.

Predstavenstvo taktiež odsúhlasilo list ktorý sme poslali ministrovi financií, predsedovi
Národnej rady SR, prezidentovi finančnej správy a ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka , ktorý sa týkal daňových licencií. Ako dobre všetci viete, daňové licencie boli
upravené a týkajú sa iba subjektov s obratom vyšším ako 10 tisíc EUR. Veríme, že tento
problém sa vyrieši od 1.1.2018, ako sme boli informovaný médiami pri prezentovaní
hlavných priorít novej vlády.
Okrem spomínaných problémov predstavenstvo riešilo bežné operatívne úlohy a denný
život združenia a pozemkových spoločenstiev.

Druhé zasadnutie sa uskutočnilo 7. septembra 2015. Odsúhlasili sme list štátnemu
tajomníkovi Ing. Spevárovi, kde sme ho žiadali aby MPRV SR iniciovalo návrh na príslušné
zmeny zákona č.140/2014 Z.z., kde sme žiadali §6, ods.8, písm.b2 zrušiť a nahradiť ho
takýmto znením:
Potvrdenie obce v ktorej fyzická osoba podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vykonáva,
aktuálny výpis z obchodného registra, alebo registra pozemkových spoločenstiev, alebo
potvrdenie zamestnávateľa osoby podľa §4, ods.9.
Zákon č. 140/2014 Z.z. stanovuje podmienky nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskej
pôdy s cieľom predísť takým zmenám jej vlastníctva, ktoré by mohlo ohroziť jej základnú
funkciu, ktorou je jej využitie pre produkciu potravín. Zákon však neberie do úvahy záujmy
a potreby pozemkových spoločenstiev založených podľa zákona č.97/2013 Z.z., ktorých
členovia vlastnia viac ako 25 % všetkej pôdy v rámci SR. Prevažná časť tejto pôdy je pôda
lesná, ale významnú časť tohto vlastníctva tvorí aj pôda poľnohospodárska, ktorú aj tie
pozemkové spoločenstvá obhospodarujú.
Zákon č.140/2013 Z.z. však stanovil podmienky prevodu vlastníctva tak, že tento je
podmienený administratívne komplikovaným a byrokraticky náročným postupom podľa §4,
ods.3 až 10 a podľa §5 a 6 zákona, pričom z tohto postupu sú vyňaté osoby, ktoré podľa §4,
ods.1a vykonávajú poľnohospodársku výrobu najmenej tri roky predo dňom uzavretia
zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa tento
pozemok nachádza. Preukazovanie tejto skutočnosti sa pri prevode vlastníctva uskutočňuje
buď potvrdením obce v ktorej sa podnikanie vykonáva, alebo potvrdením organizácie

zriadenej osobitným predpisom - Slovenská poľnohospodárska a potravinová komora
/ §6,ods.8.b./
Pozemkové spoločenstvá však svoje podnikanie v poľnohospodárstve týmto spôsobom
preukázať nemôžu, pretože nie sú na obci registrované ako samostatne hospodáriaci roľník,
poľnohospodárska výroba je u nich iba doplnkom lesnej výroby a nie sú ani členmi
Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory. Toto preukazovanie vo vzťahu
k pozemkovým spoločenstvám nemá ani základnú logiku, pretože možnosť vykonávať
poľnohospodársku výrobu im vyplýva priamo zo zákona č.97/2013 Z.z. a spoločenstvá ju
majú zakotvenú priamo vo svojich Zmluvách o spoločenstve, ktoré sú podmienkou pre ich
registráciu na príslušnom Okresnom úrade. Preto tieto ustanovenia zákona považujeme za
nadbytočné a byrokratické. Veríme, že tento problém sa počas volebného obdobia tejto
vlády vyrieši a garanciou by mala byť aj nová pani ministerka, ktorá tento problém dôkladne
pozná.

Taktiež sme odsúhlasili list adresovaný štátnemu tajomníkovi MPRV SR Ing. Spevárovi, ktorý
sa týkal zákona č.97/2013 Z.z., kde v §9 ods.7 rieši veľmi citlivú záležitosť prevodov podielov
na spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva, ako aj medzi členmi spoločenstva a
a tretími osobami. V praxi sa ukazuje, že tento nerieši jednoznačným spôsobom prípady, keď
dochádza na základe darovacích zmlúv k prevodu týchto podielov na blízke osoby podľa §
116 Občianskeho zákonníka.
V týchto prípadoch , vychádzajúc z ustanovenia § 140 Občianskeho zákonníka by mal byť
prevod možný aj bez predchádzajúcej ponuky ostatným spoluvlastníkom. Avšak niektoré
katastrálne úrady odmietajú povoľovať vklady takýchto darovacích zmlúv s odôvodnením, že
nie sú v súlade s §9, ods.7 zákona č.97/2013 Z.z. ktorý explicitne prevod podielov na blízke
osoby nerieši. Navrhli sme , aby táto zmena bola uskutočnená takto:
V zákone č.97/2013 Z.z. doplniť §9, ods.7 o vetu : „ Uvedený postup sa neuplatňuje
v prípadoch, ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel
na blízku osobu podľa osobitného predpisu. Občiansky zákonník , § 116.
Odsúhlasili sme tiež list, ktorý bol zaslaný Ing. Ctiborovi Határovi, generálnemu riaditeľovi
sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR k zákonu č.97/2013 Z.z.
o pozemkových spoločenstvách v praxi v tom, že zákon nerieši postavenie organizácii
Štátnych lesov vo vzťahu k PS založených podľa §2, ods.1, písm.d./ zákona. Táto medzera
v zákone spôsobuje, že práva a povinnosti Štátnych lesov sú voči PS tohto typu uplatňované
nejednotne a často aj účelovo napríklad tým, že tieto odmietajú PS a odmietajú tieto podiely
prenajať, a tým uplatňujú svoje práva nad rámec uvedených v §10, ods.4/ zákona.

Ďalej sme prerokovali a odsúhlasili list adresovaný podpredsedovi vlády a ministrovi financií
Ing. Petrovi Kažimírovi, ktorý sa týkal Dane z lesných pozemkov. Je to problém ktorý trápi
takmer všetky spoločenstvá. V liste sme vysvetlili situáciu ktorú máme a v závere sme

vykonali krátke zhodnotenie problémov ktoré nás ťažia a predložili návrh na tieto legislatívne
zmeny:
1. Zákon o dani z nehnuteľnosti v roku 1992 stanovil sadzbu pre poľnohospodárske pozemky
najviac 0,75 % a pre lesné pozemky najviac 0,25 %. Zákon o miestnych daniach pomer
otočil a to najviac orná pôda 1,25 %, ale lesné pozemky až 2,50 %.
2. Zákon o dani z nehnuteľností výslovne stanovil, že lesné pozemky do prvej prebierky sú
oslobodené od dane. V súčasnosti nie sú oslobodené ani pozemky s obmedzeným
hospodárením.
3. Lesy plnia celospoločenský užitočné funkcie, ktoré často prevažujú ich funkcie dreva.
Ekonómovia vedia, že lesné pozemky neprinášajú zisk. Na rozdiel od poľnohospodárskych
pozemkov vlastníci lesných pozemkov nedostávajú priame platby na plochu.
4. Na uvedené skutočnosti sme poukázali aj v minulosti, napríklad v liste zo dňa 11.11.2014,
ale v odpovedi ktorú sme dostali 10.12.2014 problém riešený nebol.
5. Preto sme navrhli potrebu okamžitých legislatívnych zmien:
a/ zrušiť siedmy článok zákona č. 333/2014 Z.z. o 10- násobku sadzby dane.
b/ Oslobodiť od dane z lesných pozemkov lesy do prvej prebierky, lesné pozemky na
ktorých je obmedzené hospodárenie z rôznych dôvodov.

Ďalej sme sa zaoberali odpoveďou MPRV SR na našu žiadosť o stanovisko k § 9 ods.7 zákona
č. 97/2013 Z.z. o predkupnom práve k spoluvlastníckemu podielu na spoločnej
nehnuteľnosti. Toto stanovisko obdržali všetci členovia združenia a preto ho podrobne
nebudem komentovať.
Zaoberali sme sa tiež listom Slovenského pozemkového fondu, ktorý vypracovala Ing.
Jarmila Olajcová o užívaní pozemkov fondu. Túto informáciu sme zaslali všetkým
spoločenstvám združenia písomnou formou.
Na základe zmeny zákona o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z.z. v súlade s § 10,
odst.3. zákona, fond nemôže pozemky, ktoré zodpovedajú podielom spoločnej nehnuteľnosti
sám užívať, ale ich na účely podnikania podľa § 19 prenajíma spoločenstvu, alebo za
rovnakých podmienok nájomcovi, ktorému členovia spoločenstva prenajali spoločnú
nehnuteľnosť.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti je potrebné, aby združenia, nájomníci, predložili na
Slovenský pozemkový fond za účelom vypracovania nájomnej zmluvy na podiely v správe
alebo nakladaní SPF, ktoré sú súčasťou spoločenstva v zmysle § 2 odst. 1 citovaného zákona
nasledovné doklady:
1. Aktuálny doklad o registrácii pozemkového spoločenstva na príslušnom Okresnom úrade /
predtým Lesnom úrade /. Stačí kópia listu, ktorým Vás v zmysle zákona č. 97/2013 Z.z. úrad
preregistroval a odkedy / dátum / , ak ste medzičasom nezmenili údaje na úrade.
2. Kópiu Plánu starostlivosti o les / PSL, po starom LHP / hlavne jeho tzv. sumárnu tabuľku

k výpočtu nájmu na lesných pozemkoch / ak ste registrovaní podľa § 2 ods. 1 písm. d,
predložte iba tie údaje, ktoré sa týkajú spoločnej nedeliteľnej nehnuteľnosti – spracované
a potvrdené Vašim OLH /.
3. Kópie nájomných zmlúv s užívateľmi pozemkov, ktorým ste pozemky, či už lesné, alebo
poľnohospodárske, ako pozemkové spoločenstvo prenajali tak, aby z nich bolo jasné ktoré
k.ú. a ktoré parcely , aké výmery ste jednotlivým užívateľom prenajali a za akú cenu, na aký
účel a na akú dobu. Pozemky, ktoré ste prenajali užívate samostatne ako pozemkové
spoločenstvo.
4. Kópie dokladov o pridelení IČO, DIČ, adresu sídla spoločenstva a adresu na doručovanie /
ak sa líši od adresy sídla spoločenstva / na ktorú Vám bude SPF posielať poštu, prípadne
neskôr faktúry, číslo účtu v tvare IBAN, menovať banku, kto bude podpisovať zmluvu
menovite / 2 podpisujúci / predseda spoločenstva a ešte druhé meno.
5. Platnú zmluvu o založení pozemkového spoločenstva a stanovy ak ste ich schválili.
Čo sa týka uzatvárania nájomných zmlúv pre pozemkové spoločenstvá bude ich vypracovávať
lesník fondu.
Predstavenstvo sa zaoberalo aj listom nášho dlhoročného člena predstavenstva pána
Stanislava Kubíka, ktorý sa vyjadroval k zákonom číslo 97/2013 Z.z. a 330/1991 Z.z., ako aj k
nálezom Ústavného súdu SR 154/2010. Pán Kubík tam riešil termíny ako je spoločná
nehnuteľnosť, pozemok a podobne. Na list pána Kubíka sme reagovali. Prečo to hovorím ?
Preto, že chcem poukázať na skutočnosť, že s každým podnetom, s každým listom, s každým
e- mailom sa seriózne zaoberáme a snažíme sa dať serióznu odpoveď, seriózne stanovisko.

Predstavenstvo sa taktiež zaoberalo aj s obsahom článku „ Ako sa kradne v urbariátoch“
uverejnenom v časopise Les a Letokruhy, vydanie 5-6/2015 – kapitola Diskusne fórum.
Na tento článok sme okamžite reagovali listom, adresovanom šéfredaktorovi Lesmédia sro
Mgr. Jánovi Fillovi.
Nevieme kto poslal tento príspevok , alebo kto robil tento rozhovor do Diskusného fóra.
Ale postaviť tento článok ako zovšeobecnenie práce urbárnikov, uráža prácu výraznej
väčšiny členov výborov a dozorných rád, najmä však radových členov združenia vlastníkov
spoločenstevných a súkromných lesov. Časopis LES a LETOKRUHY považujeme za seriózny
odborný časopis, ktorý má svoju odbornú úroveň a má iné poslanie .
Pripúšťame, že nie u všetkých pozemkových spoločenstiev je všetko v poriadku. Poznáme
históriu a zložitú cestu po ktorej za viac ako dvadsaťštyri rokov spoločenstvá prešli. My si
vážime poctivých a slušných ľudí ktorí na Slovensku žijú, ctíme si súkromné vlastníctvo
a vážime si všetkých, ktorí pracujú v pozemkových spoločenstvách. Nemôžeme však súhlasiť
s tým, keď sa niečo znevažuje a zovšeobecňuje bez hlbšieho poznania , keď sa
zovšeobecňujú emócie pár ľudí a nevypočuje sa názor väčšiny. Veď na Slovensku je
registrovaných viac ako 3000 pozemkových spoločenstiev. Súkromné vlastníctvo na

Slovensku má zo zákona svoje miesto a má svoje organizácie. Sme presvedčený, že by bolo
správne predtým ako sa takýto článok zverejní , vypočuť si aj názor týchto stavovských
organizácií. Tým by sa určite predišlo chybám a škodám, ktoré tento článok spôsobil.
Nemáme v úmysle a ani nebudeme polemizovať o tom , ako to na Slovenskú chodí
v štátnom sektore a v iných stavovských organizáciách so súkromným vlastníctvom.
Nebudeme sa teraz vyjadrovať k štátnej správe a k orgánom činným v trestnom konaní. To
nie je naším cieľom. Naším cieľom bolo upozorniť na predmetný článok, jeho obsah
a formu, ako je spracovaný, ako ubližuje poctivým a pracovitým ľuďom, ako ich ponižuje,
uráža a v konečnom dôsledku znižuje úroveň aj odborného časopisu. Naše stanovisko
v najbližšom vydaní časopisu Les a Letokruhy bolo zverejnené, reakcie naň neboli.
Predstavenstvo sa ďalej zaoberalo prípravou seminára, ktorý sa uskutočnil 27. októbra 2015.
Predstavenstvo v zmysle Stanov združenia kooptovalo za riadneho člena zvoleného
náhradníka pána Miroslava Snopku , za zosnulého nášho člena Ing. Jozefa Paulenku CSc.
Predstavenstvo riešilo aj ďalšie problémy , ktoré sa dotýkajú života nášho združenia.
Tretie zasadnutie predstavenstva sa konalo 7. decembra 2015.
Predstavenstvo sa zoznámilo so stanoviskom MPRV ktoré poslalo predsedovi vlády SR,
týkajúceho sa vyhodnotenia Programového vyhlásenia vlády. Štátny tajomník ministerstva
Ing. Spevár pánovi premierovi v liste píše, že MPRV v spolupráci s MF SR prehodnotí
možnosti tvorby zdrojov na financovanie platieb v lesnom hospodárstve, aby bol
zabezpečený lesný porast a výchovné zásahy do 50 rokov, MPRV SR zašle na notifikáciu
Schému štátnej pomoci v odvetví lesného hospodárstva s ekologickým, ochranným
a rekreačným cieľom, MPRV SR so zástupcami ZMOS dohodne konečnú podobu mechanizmu
zdaňovania lesných pozemkov a taktiež že bude iniciovať rokovanie so SPF s cieľom realizácie
príslušných zákonných ustanovení, umožňujúcich predaj podielov vo vlastníctve štátu
urbárnikom/ členom urbárskych spoločenstiev /. Predstavenstvo vyjadrilo nespokojnosť
s prijatými závermi a odporučilo po parlamentných voľbách opakovane sa obrátiť na
predsedu vlády SR, pokiaľ programové vyhlásenie vlády nebude riešiť naše dlhodobé
požiadavky.
Predstavenstvo sa taktiež oboznámilo s listom MPRV SR, kde sme dostali stanovisko
k zákonu č. 97/2013 Z.z. ako postupovať pri uzatváraní nájomných zmlúv na podiely
spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a ako má postupovať SPF v takýchto prípadoch.
Toto stanovisko dostali všetky naše spoločenstvá písomnou formou.
Predstavenstvo vyhodnotilo odborný seminár ktorý sa uskutočnil dňa 27.10.2015.
Oboznámim Vás s niektorými faktami, ktoré považujeme za potrebné, za veľmi dôležité
a treba sa s nimi zaoberať.
Na seminár sme pozvali 170 zástupcov spoločenstiev, ktorí sú členmi nášho združenia. Na
seminár nám prišlo 89 zástupcov pozvaných pozemkových spoločenstiev.

Počet prítomných na prvej prednáške – ekonomická téma bolo 89.
Počet prítomných na druhej prednáške „ Požiarny zákon „ : bolo 72 a počet prítomných na
konci seminára iba 42 z 89 ráno registrovaných.
Úroveň prednášok a prednášajúcich nechávame na posúdenie všetkým prítomným, ale my si
myslíme, že úroveň prednášok bola dobrá až na nejaké maličkosti.
Keď sme si urobili komplexné vyúčtovanie seminára, musíme konštatovať, že náklady
dosiahli sumu reálnych 850,- EUR. V tejto sume sú započítané aj náklady na rozmnoženie
písomných informácii a ich zaslanie všetkým 170 spoločenstvám združenia.
Preto je potrebné postaviť si otázku ekonomickej rentability z pohľadu záujmu o seminár .
Určite so mnou budete súhlasiť keď poviem, že semináre ktoré poriadajú iné agentúry sú
pomerne drahé na naše pomery a tieto semináre ktoré poriadame my, sú bez poplatkov.
Preto Vás chceme požiadať o pomoc. Povedzte nám kde robíme chybu ? Čo treba zlepšiť ?
Ako ďalej ? Aké témy zaradiť na semináre ? Ktoré dni poriadať semináre ?
Časový rozsah seminára od – do hodiny ? Bolo by zaujímavé zorganizovať seminár ako
diskúzny klub / výmena skúseností / v rámci spoločenstiev ? To sú otázky, ktoré nás ako
organizátorov zaujímajú. Preto musíme všetci spoločne hľadať riešenie, ktoré by Vás zaujalo,
pritiahlo na seminár viac záujemcov ktorí by počas seminára neodchádzali.
Predstavenstvo sa taktiež zaoberalo s informáciou, ktorú podali predseda a podpredseda zo
stretnutia s novým riaditeľom NLC Ing. Némethom a partnermi zo Slovinska. Bolo
konštatované, že spolupráca s NLC je dobrá a prospešná pre obidve strany.
Zo Slovinska na stretnutí bolo 8 zástupcov. Informovali nás okrem iného že majú urbariáty aj
v zahraničí / napríklad v Taliansku /, ich urbariáty v porovnaní s našimi sú väčšie, ich činnosti
oproti nám sú rozšírené / napríklad dorábajú aj med /. Výmena poznatkov bola pre obidve
strany prospešná a splnila účel.
V diskusii sa hovorilo aj o týchto témach:
Znalecké posudky,
ekonomické analýzy,
energetické stavby a dane,
dane z lesov ktoré sú vyššie ako z poľnohospodárskej pôdy,
o problémoch ktoré spôsobujú Železnice SR,
o neplatičoch členského príspevku a poistenia členov lesnej stráže
a o finančnej situácii združenia.
Predstavenstvo schválilo podporný list pre PEFC Slovensko na jednanie s GR IKEA, ohľadne
uznania certifikátu PEFC pri nákupe drevnej hmoty firmou IKEA od slovenských dodávateľov
výrobkov, ktorý nakupujú drevnú hmotu s týmto certifikátom. IKEA doposiaľ diskriminovala
týchto dodávateľov a uznávala iba certifikáty FSC. Predstavenstvo vyjadrilo jednohlasne
podporu pre jednanie s GR IKEA a doterajšie správanie sa IKEY považuje predstavenstvo za
diskriminačné. Výsledok jednania doposiaľ nepoznáme. V médiách sme zaznamenali iba

hromadné prepúšťanie vo výrobných závodoch IKEY a tým aj v kooperačných slovenských
firmách čo vyplýva z nových strategických plánov IKEY.
Posledné predstavenstvo pred dnešným valným zhromaždením sa konalo 14. marca 2016.
Nosnou témou bola príprava tohto valného zhromaždenia a schválenie všetkých
dokumentov, ktoré dnes na valnom zhromaždení predkladáme a prejednávame.
Predstavenstvo bolo tiež informované o výsledkoch zasadnutia Rady združení vlastníkov
neštátnych lesov Slovenska, ktoré sa konalo 7.januára 2016 a liste Ministerstva životného
prostredia k Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Nízke Tatry.
Väčšiu pozornosť predstavenstvo venovalo informácii k uskutočnenému Programovému
snemu Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, ktorý sa konal
6.februára v hoteli Lesník v Turčianskych Tepliciach. Tohto snemu som sa zúčastnil osobne ja.
Snem hodnotil plnenie programového vyhlásenia dosluhujúcej vlády. Ocenil, že
v legislatívnej oblasti sa podarilo dosiahnuť výrazný pokrok, najmä prijatím nových zákonov ,
ktoré vytvorili predpoklady zlepšenia právneho postavenia vlastníkov lesov a tiež pre
riešenie ich vzťahov s ochranou prírody. Kritizoval však najmä to, že neboli vytvorené
ekonomické nástroje na podporu neštátnych lesov, ktoré mali oceniť ich verejnoprospešné
služby vykonávané pre povznesenie nášho vidieka. Taktiež odzneli kritické slová vo vzťahu
k zákonu o ochrane prírody krajiny, ktorý aj napriek jeho novelizácii mnohí účastníci snemu
považujú za protiústavný.
Na záver rokovania účastníci snemu prijali Memorandum vypracované Radou neštátnych
lesov, v ktorom deklarujú svoje zámery a požiadavky a vyzývajú politickú reprezentáciu aby
sa nimi so všetkou vážnosťou zaoberala. Toto Memorandum už bolo zaslané vláde SR
a Národnej rade SR.

Predstavenstvo sa tiež oboznámilo so stanoviskom odboru legislatívy MPRV SR k postupu
exekútora vo vzťahu k vlastníckemu podielu na spoločnej nehnuteľnosti a postupu pri zlúčení
pozemkových spoločenstiev. Ak je voči členovi spoločenstva vedená exekúcia, exekútor
môže siahnuť na spoluvlastnícke podiely, respektívne na podiely na zisku člena
spoločenstva. Spoločenstvo má v exekučnom konaní postavenie tretej osoby. Ak exekútor
vyzve spoločenstvo na určité konanie, spoločenstvo je povinné tak konať. Ak exekútor vyzve
k predaju, spoločenstvo to musí rešpektovať.
Pokiaľ ide o otázku zlúčenia dvoch pozemkových spoločenstiev podľa zákona 97/2013 Z.z.,
prichádzajú do úvahy tieto varianty :
1. Zrušenie oboch a založenie nového
2. Zrušenie jedného a prechod členov a majetku do druhého.
3.Vstup jedného do druhého s tým, že spoločná nehnuteľnosť patriaca členom vstupujúceho
sa stane spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou vo vzťahu k spoločnej nehnuteľnosti
patriacej členom spoločenstva.
4. Vytvorenie jedného nového zastrešujúceho spoločenstva, ktorého členmi budú obe

dotknuté spoločenstvá, pričom obe spoločné nehnuteľnosti sa poskytnú tomuto novému
spoločenstvu ako spoločne obhospodarované nehnuteľnosti.
Ako ste si určite všimli, hľadáme spôsoby zlepšenia komunikácie medzi centrálou Združenia
a Vami – pozemkovými spoločenstvami. Jedna z foriem je naša webová stránka na internete,
kde sa snažíme Vám posúvať informácie o našej činnosti , ale hlavne právne stanoviská
rezortných ministerstiev k problémom ktoré nás všetkých ťažia. Bolo by vhodné, keby každé
spoločenstvo malo možnosť prístupu na internet. Na strane druhej si uvedomujeme, že
k týmto informáciám sa dostávajú i subjekty ktoré nie sú členmi nášho združenia
a prichádzajú k informáciám veľmi lacno a hlavne bezpracne. Predstavenstvo sa uznieslo, že
na našu webovú stránku budeme dávať informácie a každé spoločenstvo dostane prístupový
kód, kde si bude môcť tieto informácie prečítať. Tým zabránime prístupu k informáciám
nečlenom nášho združenia. Na základe poznania sme presvedčení, že výbory spoločenstiev si
vedia nájsť spôsob a formu prístupu k počítaču, kde si vedia tieto informácie prečítať,
vytlačiť a poslať e- mailovú správu. Máme poznatky, že niektorí si to riešite cez súkromné
osoby, niektorí cez obecné úrady. Dôležité je, že hľadáte spôsob ako to urobiť. Rady by sme
boli, keby ste sa aj k tejto téme vyjadrili v diskusii.
Pre zlepšenie našej práce nám pomohli i vaše pripomienky a návrhy, ktoré ste vyjadrili v
dotazníkoch ktoré sme vám zaslali na vyplnenie, ale aj v osobnej komunikácii s nami.

Vážené dámy, vážení páni,
veľmi dôležitou našou činnosťou ktorej sme venovali pozornosť v roku 2015 bola vzdelávacia
a poradenská činnosť. Zorganizovali sme dva semináre. Prvý seminár sa konal 6.februára
2015 a bol venovaný ekonomickej problematike , to znamená daniam a účtovníctvu, ktorá
sa teší vždy vašej pozornosti. Druhá časť seminára bola venovaná výzvam na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky
na roky 2014 až 2020 a tretia časť zákonu č. 182/2014 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č.326/2005 Z.z. o lesoch.
Druhý seminár sa konal 27.októbra 2015, kde boli odprednášané nasledovné témy:
1. Daňové zákony, účtovníctvo, daňové licencie, vyplňovanie daňových priznaní a iné,
lektorom Ing. Helenou Bullovou, súdnou znalkyňou v oblasti účtovníctva a daňovníctva.
2.Novela zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z.
o požiarnej prevencii so zameraním na pozemkové spoločenstvá. Odborným garantom
bolo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica a lektorom bol
pplk. Ing. Miroslav Podhradský, vedúci oddelenia požiarnej prevencie.
3.Podpora lesníctva v rámci PRV SR 2014 – 2020. Lektor Ing. Peter Hrbáľ z NLC Zvolen.
4.Použitie GPS prístrojov pri určovaní polohy, zberu dát, využitie digitálnych porastových
máp Ortofo snímok pri obhospodarovaní lesa. Prednášku a prezentáciu vykonali
konatelia spoločnosti SGS Holding a.s. z Banskej Bystrice.
5.Na seminári s informáciou vystúpil i Ing. Bartuš , majiteľ firmy PROSILVA sro zo Zvolena.
Ponúkol spoluprácu v dodávkach rôznych postrekových prípravkov pre les, ochranných

osobných pracovných pomôcok , odevov, obuvi a lesnej techniky.
Informácia o Podpore lesníctva v rámci PRV 2014 až 2020 bola odprezentovaná aj na
riadnom 21.Valnom zhromaždení 28.marca 2015 zástupcom NLC ing. Hrbáľom.
Taktiež tam odznela i prednáška o Slovenskej certifikácii lesov, ktorú predniesol Ing.
František Štulajter, CSc, predseda PEFC Slovensko. Okrem prednášky každý dostal aj písomné
materiály : PEFC v otázkach a odpovediach, alebo 55 otázok a odpovedí, PEFC – značka vašej
kvality, medzinárodné aktivity rady PEFC v roku 2014 a ďalšie materiály.
Začiatkom novembra 2015, po druhom seminári každé pozemkové spoločenstvo dostalo
písomnou formou tézy prednášok a aktuálne informácie z komunikácie Združenia s MPRV
SR, MŽP SR, MF a SPF pre lepšiu informovanosť našej činnosti a usmernenie výborov PS.
Čo nás trápi, je účasť na týchto seminároch . Účasť je na počet členov pomerne nízka
a vylepšuje ju disciplína vašich ekonómok, ktoré si vždy poctivo a so záujmom vypočujú
ekonomické a daňové témy. Oveľa horšie je to u ostatných tém o čom som už rozprával.
Preto Vás žiadame, aby ste prehodnotili prístup k vzdelávacej činnosti, alebo navrhli ako si
to predstavujete, aby vás to zaujalo a bavilo. Predstavenstvo vaše pripomienky a požiadavky
zváži, vyhodnotí a pokúsime sa ich realizovať k vašej spokojnosti.

Naše Združenie je členom Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, ktorá
zastrešuje združenia neštátnych lesov Slovenska. Predstaviteľom Rady je Ing. Vanko . Na
zasadnutí Rady sa za naše združenie zúčastňuje predseda, alebo v jeho neprítomnosti
podpredseda. V roku 2015 rada zasadala 2 krát. Najdôležitejšie problémy ktoré Rada riešila
boli tieto:
- S MPRV SR : programové vyhlásenie vlády SR, novelizácia zákona o PS a zákona o prevode
poľnohospodárskej pôdy, usmernenie k postaveniu ŠL v pozemkových spoločenstvách
podľa § 10, ods.4 zákona o PS.
- s MH SR : líniové stavby
- s MF SR : riešenie pozemkových daní a daňových licencií
- s MŽP SR: prehodnotenie chránených území , zonácia NP,
a ďalšie aktuálne témy..

Združenie je taktiež členom Rady PEFC Slovensko. Zúčastňujeme sa na zasadnutiach Rady,
sme informovaný o aktivitách a dianí PEFC. Spolupráca je prospešná pre naše združenie.
V zastúpení predsedu, naše združenie je členom Koordinačnej medzirezortnej pracovnej
skupiny Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky . Patríme medzi aktívnych členov
tejto skupiny a vyjadrujeme sa takmer ku všetkým materiálom ktoré komisia prejednáva .
Tu by som chcel hlavne poďakovať podpredsedovi Ing. Igorovi Olajcovi za odbornú pomoc
pri spracovávaní analýz a stanovísk k materiálom, ktoré vyplývajú pre nás z práce v komisii.

Je to dobre, že máme tam svoje zastúpenie, nakoľko máme možnosť sa vyjadriť k prijímaným
zákonom a nariadeniam a na strane druhej máme aj priamy kontakt s predstaviteľmi MPRV
a MŽP SR.
Čo je potrebné tiež dnes spomenúť, je dobrá spolupráca s NLC so sídlom vo Zvolene.
Nosným výstupom našej spolupráce je publikácia výskumu vplyvu neštátneho vlastníctva
lesov na politiky súvisiace s lesníctvom, alebo Politická moc združení neštátnych vlastníkov
lesov . Tento výskum bol podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. Vznikol
z toho veľmi dobrý materiál a nám zostáva veriť, že ho využije MPRV SR, riaditeľstvo Lesy SR
a samozrejme my, pozemkové spoločenstvá.
Dobrá je aj spolupráca so Slovenskou lesníckou komorou, kde sme prizývaný na jej
zhromaždenia pri spoločnom presadzovaní našich záujmov.

Dobrá spolupráca je aj so Združením obecných lesov. Dňa 11.marca 2015 sa konalo
slávnostné valné zhromaždenie k 20.výročiu vzniku Združenia obecných lesov SR, kde sme
boli pozvaní. 20. mája 2015 Združenie obecných lesov na seminári hľadalo východiská pre
zlepšenie podmienok čerpania prostriedkov z EÚ. Za naše Združenie nás zastupoval
podpredseda Ing. Olajec. Naše združenia majú spoločné problémy, riešime ich na
zasadnutiach Rady, ale aj pri vzájomných stretnutiach, alebo operatívne cez telefón a e-mail.

22.apríla až 1.mája 2015 sa konali Lesnícke dni 2015 vo Zvolene a v ďalších mestách na
Slovensku, kde sme nechýbali. Lesnícke dni, to je množstvo sprievodných akcií . Máme
informácie, že aj naše spoločenstvá navštívili tieto dni aj v iných mestách, čo je pozitívne.
Tak ako som už viac krát konštatoval, záujmové združenia sú nevyhnutné pre fungovanie
demokratického systému. Na Slovensku je koordináciou postupu vlastníkov neštátnych lesov
poverená Rada združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, ktorá vznikla v roku 2006
a naše združenie v zastúpení predsedu má v Rade svoju úlohu.
Ukazuje sa, že pri presadzovaní záujmov združení vlastníkov lesov je dôležitá aj vzájomná
spolupráca jednotlivých združení. Spoločne máme väčšiu pozornosť štátu a môžeme vyriešiť
dôležité problémy v neštátnom lesníckom sektore. Výmenou názorov a informácii dochádza
k lepšiemu riešeniu problémových otázok a cieľov. Dôležitá je spolupráca združení so
štátnym podnikom Lesy SR a NLC, najmä z dôvodu výmeny informácii. Vieme, že
v skutočnosti tých tém na riešenie je veľa. Spolupráca s NLC je dobrá a prospešná, ako to už
bolo konštatované.
Výraznejšia by mohla byť spolupráca a koordinácia s MPRV SR. Najmä v akceptácii názorov
a pripomienok k strategickým dokumentom. Za ďalšie dôležité v oblasti spolupráce možno aj
na základe výsledkov prieskumu považovať riešenie v pozemkových úpravách a usporiadaní
vlastníckych a užívacích práv. Oceňujeme spoluprácu s odborom legislatívy MPRV SR.
Výrazná je komunikácia a spolupráca so štátnou správou v rámci okresných úradov, odbormi

pôdohospodársky a lesný.
Sme si vedomí, že je potrebné, dokonca nutné vytvárať aj lepší obraz združení lesov
v médiách.
Využívanie lobingu by malo prispieť k zvýšeniu povedomia o neštátnom sektore a zvýšiť jeho
vplyv. Tiež zlepšenie komunikácie s odbornou a laickou verejnosťou. Pokiaľ chceme
ovplyvňovať obsah pripravovanej legislatívy, musíme byť aj v priamom kontakte
s inštitúciami na úrovni EÚ, čo však bez podpory štátu nie je možné. Dôležité je preto
posilňovať medzinárodnú spoluprácu členstvom, napríklad v Konfederácii európskych
vlastníkov lesov. Táto úloha síce viac patrí Rade združení vlastníkov neštátnych lesov SR ,
ktorá zastrešuje neštátny sektor, kde sme členmi. Také stretnutia ako boli s partnermi zo
Slovinska v roku 2015 a s Maďarskom v minulosti sú dobré a prospešné, ale to už dnes
nestačí. Náš zásadný problém pri naplňovaní týchto cieľov sú financie. Možno povedať, že
z členských príspevkov ktoré dnes platíte nie je to možné realizovať.
Čo musíme povedať je to, že združenia sa dostatočne nepresadili v niektorých zásadných
požiadavkách, kde dominantným aktérom bolo MPRV SR. Pri ovplyvňovaní politiky rozvoja
vidieka sa nám taktiež nepotvrdila politická sila združení vlastníkov lesov. Do popredia sa
dostali najmä poľnohospodári a naše požiadavky boli akceptované iba čiastočne.
Ani lesnícka sektorová spolupráca neumožnila presadiť záujmy voči poľnohospodárskym
aktérom. Politika ochrany prírody a jej dopady na neštátny lesnícky sektor je vnímaná veľmi
negatívne, najmä z dôvodu obmedzenia vlastníckych práv v chránených územiach.
Dnes máme na Slovensku nový parlament, novú vládu, nové rozloženie politických síl. Vieme
kde máme problémy, poznáme naše slabé a silné stránky a dokonca vieme ako treba bojovať
pri presadzovaní našich záujmov. Ale musíme v prvom rade začať od seba, od podielnika, od
občana, od výboru pozemkového spoločenstva, od jeho predsedu, od nášho združenia, od
jeho predstavenstva, jeho predsedu a ľudí ktorí majú záujem pomôcť a posunúť sa ďalej.
Ešte raz chcem poďakovať vám všetkým, vaším členom podielnikom, členom predstavenstva
nášho združenia, členom dozornej rady, ale aj poslancom NR SR, Ing. Lebockému, MPRV SR,
MŽP SR, NLC vo Zvolene, SPF, Okresným úradom v BBK, PEFC Slovenska, Rade združení
neštátnych lesov a všetkým ostatným ktorí nám pomohli a pomáhajú. Želám vám veľa
zdravia, sily, úspechov a hlavne veľa dobrých rozhodnutí. Ďakujem za pozornosť.

