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

Z Á P I S N I C A
z 22. Valného zhromaždenia, konaného dňa 16.04.2016 vo Z v o l e n e.
Prítomní: viď prezenčné listiny, účasť 50,6 % / 86 prítomných /.
Účasť hostí : Ing. Rozkopal - zástupca MPRV SR a Ing. Ivan v zastúpení Prof. Ing. Kropila CSc.,
Rektora TU Zvolen.
Program :
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Správa o činnosti Združenia za rok 2015 a návrh úloh na rok 2016
4. Správa Dozornej rady o finančnom hospodárení združenia v roku 2015
5. Návrh finančného rozpočtu združenia na rok 2016
6. Projekt vzdelávacej a poradenskej činnosti pre funkcionárov PS na rok 2016
7. MEMORANDUM : „ Pozícia neštátnych lesov Slovenska a odporúčania pre novú vládu SR“.
8. Vystúpenie zástupcov firmy SLOVWOOD Ružomberok., a.s.
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Ukončenie – záver

Ad.1. Otvorenie :
Rokovanie 22. Valného zhromaždenia otvoril Ing. Igor Olajec, ktorý privítal hostí a členov Združenia.
Konštatoval, že VZ je uznášania schopné. Počet prítomných je 86, čo predstavuje 50,6 %. Následne
dal schváliť program valného zhromaždenia. Program bol jednohlasne schválený. Valné
zhromaždenie ďalej viedol Ing. Igor Olajec.
Ad.2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice:
Do návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení : Ing. Galgoň, p. Michálek. Ing. Kostor
Za zapisovateľa bol zvolený Ing. Dušan Hajšel a overovateľa zápisnice Ing. Ján Šajban.
Ad. 3. Správa o činnosti Združenia za rok 2015 a návrh úloh na rok 2016 :
Správu o činnosti Združenia za rok 2015 a návrh úloh na rok 2016 predniesol predseda Združenia
JUDr. Peter Čiampor. Správa je prílohou zápisnice z VZ.
Ad. 4. Správa Dozornej rady o finančnom hospodárení združenia v roku 2015:
Správu Dozornej rady o finančnom hospodárení združenia za rok 2015 za Dozornú radu Združenia
predložila členka DR pani Vlasta Šimková. Správa je prílohou zápisnice z VZ.

Ad.5. Návrh finančného rozpočtu združenia na rok 2016:
Návrh finančného rozpočtu Združenia na rok 2016 predložil Ing. Dušan Hajšel, pracovník kancelárie
Združenia. Návrh je prílohou zápisnice z VZ.
Ad. 6. Projekt vzdelávacej a poradenskej činnosti pre funkcionárov PS na rok 2016:
Projekt vzdelávacej a poradenskej činnosti pre funkcionárov PS na rok 2016 predložil Ing. Dušan
Hajšel, pracovník kancelárie Združenia. Projekt je prílohou zápisnice z VZ.
Ad. 7. MEMORANDUM : „ Pozícia neštátnych lesov Slovenska a odporúčania pre novú vládu SR“.
Návrh MEMORANDA „ Pozícia neštátnych lesov Slovenska a odporúčania pre novú vládu SR „
predniesol JUDr. Peter Čiampor, predseda Združenia. Memorandum je prílohou zápisnice z VZ.
Memorandum bude zaslané na Úrad vlády SR, NR SR , MPRV SR a MŽP SR.
Ad. 8. Vystúpenie zástupcov firmy SLOVWOOD Ružomberok a.s.
Zástupcovia spoločnosti SLOVWOOD Ružomberok, a.s. ,pán Peter Miksa, - vedúci oddelenia nákupu
dreva a biomasy a pán Martin Kuric – regionálny nákupca vo svojom vystúpení predstavili
spoločnosť, komplexitu obchodovania s drevnou hmotou, štruktúru zdrojov, spoluprácu s
dodávateľským subjektom, logistiku a výhody spolupráce so Slowwoodom. Hlavné tézy ich
vystúpenia sú prílohou zápisnice z VZ.
Ad. 9. Diskusia
- Ing. Igor Olajec: Keď sme si pozorne vypočuli správu o činnosti tak môžeme povedať, že sa počas
roka urobilo veľa, ale zo strany štátu pre neštátny sektor málo. Naše požiadavky sa iba posúvali
a nepremietli sa do legislatívnych zákonov. Mnoho vecí zostalo nedoriešených. Na Slovensku na
riešenie týchto problémov nebola politická vôľa. Pán minister venoval väčšiu pozornosť
poľnohospodárstvu a na lesníctvo ako keby sa zabúdalo. Ostáva len veriť, že terajšia pani ministerka
to dotiahne do konca, nakoľko prišla z pozície riaditeľky SPF a dôkladne pozná tieto problémy.
- Ing. Ivan : Pozdravil členov Valného zhromaždenia v mene Prof. Ing. Kropila CSc, ktorý je toho času
v zahraničí. Okrem iného vyjadril radosť na tým, že mnoho predsedov a funkcionárov PS sú
absolventmi TU vo Zvolene. Poprial prítomným veľa dobrých nápadov do ďalšej práci.
- Ing. Rozkopal – zástupca MPRV SR : Úvodom pozdravil všetkých prítomných delegátov VZ. Oznámil,
že agenda Zákona 97/2013 Z.z. bude jeho agendou a odteraz sa budeme častejšie stretávať. Bude
pokračovať v tom čo robil Ing. Bútora. Odovzdal pozdravenie od Ing. Bútoru, ktorý odchádza na
starobný dôchodok. Konštatoval, že v správe o činnosti bolo málo pochvaly na MPRV SR a bolo viac
kritiky. Hovoril o Daňových licenciách a ako sa všetko tvorilo, kým sa prijal kompromis. Spomenul
aktivity MPRV SR a niektoré pracovné stretnutia k témam , ktoré sme mi iniciovali. Hovoril
o líniových stavbách ako o probléme, ktorý by mal byť doriešený, ale v praxi sa nedodržiava a tým
naše problémy pretrvávajú. Riešili sa problémy u starých stavieb a tiež u nových stavieb. U nových
stavieb je potrebné si ustriehnuť Územné rozhodnutia. Povedal, že po pozemkových úpravách by
sme mali byť oslobodený od správnych poplatkov. Ministerstvo sa tiež venuje aj problému
nepretransformovaných PS podľa § 4 predmetného zákona.
Naďalej veľkým problémom ktorý sa nedoriešil , sú neznámy vlastníci. Bez zmeny zákona o lesoch sa

to nedorieši. Je to v rovine politickej. Či bude, alebo nebude politická vôľa to vyriešiť on povedať
teraz nevie. Hovoril na tému privatizácie, PRV 2014 – 2020 a o tézach ktoré sekcia lesa dala
Programového vyhlásenia vlády. Ubezpečil, že naše pretrvávajúce problémy boli zapracované do
návrhu .
- Mgr. Krkva : Vzniesol otázku - požiadavku ,ako sa dostať do ELGISU, nakoľko jeho vstup na stránku
od neho žiada prístupový kód. Hovoril o problémoch spolupráce s Lesmi SR, š.p. a tiež o ich
nepochopiteľnom konaní. Ak sa hovorí, že štát je zlý vlastník, tak správanie sa Lesov SR to iba
potvrdzuje. Ing. Olajec ho ubezpečil, že pri najbližšom stretnutí s riaditeľom NLC tento problém
ELGISU bude Združenie riešiť.
- Ing. Olajec : Naviazal na vystúpenie Ing. Rozkopala. Povedal : Pátral som po Programovom
vyhlásení vlády SR. Má 70 strán. Tu som si urobil výber toho, čo sa nás dotýka, citujem :
Vláda podporí sektor politík zmenšovania sociálnych a regionálnych rozdielov. Zasadí sa o verejnú
politiku, ktorej cieľom je tvorba nových pracovných miest v regiónoch a budovanie lokálnej cestnej
infraštruktúry. Svoje ciele v tejto oblasti bude dosahovať prostredníctvom regionálnych rozvojových
programov pre najmenej rozvinuté okresy, vrátane podpory sociálnej ekonomiky prostredníctvom
kombinácie grantov a finančných nástrojov.
Začlenením princípov otvoreného vládnutia do Programového vyhlásenia vlády deklarujeme
spoločnú vôľu inštitucionalizovať a zintenzívniť boj proti korupcii. Vláda vníma korupciu ako
nepriateľa demokracie, poskytujúceho priestor falošným a extrémistickým riešeniam. Aj preto je
dôsledný protikorupčný program a posilnenie vlády zákona jednou z priorít.
Vláda bude v oblasti rozvojovej spolupráce presadzovať predovšetkým transfer poznatkov v oblasti
verejnej správy, ktoré SR zhromaždila počas ekonomickej transformácie. Vláda zároveň pomôže
posilniť úlohu súkromného sektora v podpore udržateľného rozvoja. Na transfer poznatkov vláda
využije vlastné nástroje a kapacity, ale aj platformy v medzinárodných organizáciách a finančných
inštitúciách, najmä Rozvojový Program OSN a inštitút Svetovej banky Leadership, Learning and
Innovation.
Hospodárska politika Hlavným organizátorom takejto nevyhnutnej premeny stredného stavu
priemyselných podnikov bude rezort hospodárstva, ktorý v spolupráci so Slovenskou záručnou
a rozvojovou bankou, EXIMBANKOU a ostatnou bankovou sférou najmä dynamizuje kapitálovú
vybavenosť stredných podnikov na Slovensku. Nová priemyselná politika nebude zameraná na
poskytovanie subvencií energeticky náročným odvetviam, ale na podporu zavádzania inovácií, ktoré
znižujú energetickú, materiálovú a emisnú náročnosť.
V rámci zdrojovej základne je to optimálne využívanie domácich zdrojov energie a nízko uhlíkových
technológií, ako sú obnoviteľné zdroje energie a jadrová energia.
Vláda zreformuje systém podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej
výroby elektriny a tepla. Budú vytvorené podmienky pre optimálne využívanie obnoviteľných zdrojov
energie v energetickom mixe, tak aby boli zabezpečené ciele SR vyplývajúce z legislatívy EÚ. Pri
využívaní obnoviteľných zdrojov bude prioritou zabezpečiť nákladovú efektívnosť pri podpore týchto

Vláda bude naďalej skvalitňovať podmienky pre možnosť všetkých subjektov participovať na
normotvorbe včasným, predbežným informovaním o pripravovaných právnych úpravách. V tejto
súvislosti bude vláda presadzovať, aby aj poslanecké návrhy zákonov boli v druhom čítaní
prerokúvané v rámci širokého medzirezortného pripomienkového konania za účasti verejnosti.
zadefinovanie jasných kritérií prideľovania licencií, koncesií, povolení, štátnych dotácií, príspevkov zo
štátneho rozpočtu a fondov spravovaných štátnymi organizáciami, aby rozhodnutia o pridelení boli
maximálne objektívne,
Verejná správa
Cieľom vlády v oblasti štátnej správy bude nadviazať na úspešne uskutočnené opatrenia reformy ESO,
a to optimalizáciou jej výkonu prostredníctvom merania zefektívnených procesov a znižovania ich
nákladovosti, skracovaním doby čakania a vybavovania občanov.
Oblasť štátnej služby
Vláda vytvorí inštitucionálny a legislatívny rámec na zabezpečenie skvalitnenia riadenia ľudského
kapitálu v štátnej službe za účelom profesionalizácie štátnej správy a vymedzenia politických
nominácií
S politikou odstraňovania rozdielov medzi regiónmi bude patriť postupné narastanie ekonomického
potenciálu vidieckych regiónov. Na to bude zameraná cielená podpora rozvoja malých, rodinných a
stredne veľkých podnikov najmä z poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a cestovného ruchu.
Pôdohospodárska politika. Cieľom politiky vlády je podpora rozvoja vidieka a zlepšovanie životných
podmienok vidieckeho obyvateľstva. Vláda preto považuje pôdohospodárstvo, potravinárstvo a
lesníctvo za strategické odvetvia hospodárskej politiky štátu, ktoré majú nezastupiteľné miesto
v štruktúre ekonomiky.
Vláda vníma agropotravinársky komplex, lesnícku prvovýrobu, drevospracujúci priemysel a
hospodárenie na vidieku ako významnú podpornú platformu pre politiku zamestnanosti a ako
potenciálny parciálny nástroj pre riešenie dlhodobej nezamestnanosti. Vláda si tiež uvedomuje, že
tieto odvetvia čelia zvýšeným globalizačným tlakom a často nepredvídateľným trhovým
turbulenciám. Prejavuje sa to dlhodobo negatívnou obchodnou bilanciou s agropotravinárskym
tovarom.
Vláda v spolupráci so záujmovými združeniami vrátane ZMOS prehodnotí vplyv miestnych daní –
predovšetkým dane z pozemkov – na poľnohospodárske podnikanie.
Vláda sa bude zasadzovať o úpravu pravidiel štátnej pomoci, ako aj notifikácie z EK, v smere pružnej
reakcie členského štátu na trhové zmeny.
Vláda vníma les ako integrálnu súčasť vidieckeho prostredia, kde je potrebné hospodáriť podľa zásad
trvalo udržateľného rozvoja tak, aby bola zabezpečená permanentná distribúcia ostaných
verejnoprospešných funkcií lesov pre spoločnosť.
Vláda bude venovať pozornosť drevospracujúcemu priemyslu ako významnému činiteľu domácej
zamestnanosti v regiónoch. Za tým účelom podporí politiku ťažby a konečného spracovania

slovenského dreva domácimi producentmi tak, aby zabránila neprimeranému vývozu nespracovanej
drevnej hmoty do zahraničia, čím vytvorí pridanú hodnotu pre slovenský drevospracujúci priemysel.
Vláda podporí ekologizáciu a ekonomiku lesnej výroby a prírode blízke obhospodarovanie lesov ako
súčasť sofistikovanej lesnej ekonomiky.
Vláda bude podporovať cieľavedomú starostlivosť o lesy, založenú na historických tradíciách
a skúsenostiach a systéme administratívneho a odborného riadenia podľa programov starostlivosti
o lesy v súlade s neustále narastajúcim významom plnenia širokej škály ekosystémových služieb pre
verejnosť.
Vláda bude hľadať efektívny prienik úloh vyplývajúcich zo starostlivosti o lesy so záujmami ochrany
prírody a zabezpečí postupný prechod od administratívne – direktívneho spôsobu riadenia po
motivačne kooperatívny spoločný postup rezortov MPRV SR a MŽP SR.
Vláda bude podporovať prispôsobovanie lesov účinkom klimatickej zmeny ako nástroja na
zmierňovanie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy.
Environmentálna politika
Vláda sa zaväzuje k implementácii európskej environmentálnej legislatívy a k napĺňaniu cieľov
definovaných v environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020, ktorý je súčasťou dlhodobej
vízie a stratégie smerovania EÚ v oblasti ochrany životného prostredia a klímy do roku 2050.
Vláda bude viesť dialóg v rámci tzv. „zelenej tripartity“ so samosprávami, podnikateľským sektorom a
mimovládnymi organizáciami.
V oblasti implementácie environmentálnej politiky sa vláda zaväzuje vypracovať novú
environmentálnu stratégiu založenú na princípoch udržateľného rozvoja.
Ambíciou bude tiež vytvorenie priaznivých podmienok pre tvorbu „zelených“ pracovných miest
a investícií, podpora ekoinovácií, ako aj aplikovanie zeleného verejného obstarávania. Pri podpore
znižovania emisií skleníkových plynov (mitigácia) bude vláda dbať na splnenie cieľa zníženia emisií
skleníkových plynov, a to o minimálne 20 % do roku 2020 oproti roku 2005 v kontexte záväzkov
klimaticko-energetického rámca 2020.
V oblasti prispôsobovania sa na nepriaznivé dôsledky klimatických zmien (adaptácia) bude dbať na
zníženie rizík vyplývajúcich zo zmeny klímy na zdravie obyvateľstva a životného prostredia, podporu
systémových riešení pre adaptačné opatrenia vrátane ďalšej podpory protipovodňových opatrení a
adaptácie na možný nedostatok vody v súlade so schválenou „Stratégiou adaptácie SR na nepriaznivé
dôsledky zmeny klímy“ s dôrazom na adaptačné opatrenia v mestách, poľnohospodárstve a lesníctve.
V oblasti ochrany, zachovávania a zlepšenia ekosystémov, biodiverzity a prírodného kapitálu vláda
zameria svoje úsilie na implementáciu národnej stratégie biodiverzity s cieľom zachovať a zlepšiť
kvalitu ekosystémov, ekosystémových služieb a celkovú hodnotu a rozmanitosť prírodných oblastí
Slovenska.
Vláda sa zameria na dopracovanie národnej a medzinárodnej siete chránených území vrátane siete
NATURA 2000, implementáciu programov starostlivosti o chránené územia a bude pokračovať
v zonácii chránených území.

Pre zachovanie celkového priaznivého stavu krajiny, ekosystémov, biodiverzity, prírodných zdrojov
a produkčnej schopnosti krajiny, bude vláda presadzovať integrovaný prístup k manažmentu krajiny,
ochrany prírody a racionálnemu a efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov. Vláda sa zameria na
budovanie zelenej infraštruktúry zabezpečujúcej ekologickú stabilitu krajiny a elimináciu inváznych
druhov poškodzujúcich prírodne prostredie. Ďalej sa bude zasadzovať o podporu implementácie
udržateľných a na lokálnej úrovni osvedčených poľnohospodárskych a lesohospodárskych postupov,
ktoré prispejú k ochrane ekosytémov a ich služieb. Vláda bude podporovať prijatie EÚ rámca na
ochranu pôdy a podporí opatrenia smerujúce k zachovaniu kvality pôdy a lesov aj prostredníctvom
zníženia nepriaznivých dopadov znečistenia vôd a ovzdušia na pôdu.
Vláda sa zaväzuje pokračovať vo zvyšovaní pripravenosti Slovenskej republiky na zvládanie
bezpečnostných rizík, špecifických rizík s vplyvom na vznik mimoriadnych udalostí ovplyvnených
zmenou klímy. Súčasne prijme opatrenia na zvýšenie vymožiteľnosti práva v oblasti ochrany životného
prostredia a podporí činnosť orgánov presadzujúcich právo v tejto oblasti s cieľom znížiť výdavky štátu
na sanáciu nepriaznivých následkov na životnom prostredí, vzniknutých protiprávnym konaním
konkrétnych právnických alebo fyzických osôb.
Vidíte, ako sa naše požiadavky ktoré sa usilujeme presadiť, premietli do Programového vyhlásenia
vlády SR. Aj zelená tripartita je bez nás. To je len potvrdenie ako nás berú vážne. Je tu veľa vecí
ktorým je ťažko rozumieť. Aj v minulosti bolo veľa napísané na papier a výsledok všetci poznáte.
Bude nutné otvoriť rokovania, aby sa mohli aj Pozemkové spoločenstvá uchádzať o úvery v
Eximbanke a v Slovenskej Záručnej a Rozvojovej Banke.
-Uhrík : Na úvod povedal. Poďme teraz do reality. Líniové stavby –Slov. Energetika. To čo hovoril
Ing. Rozkopal je v praxi úplne iné. Nefunguje žiadna spolupráca s nami. Konkrétne u nás v PS prišla
pracovná skupina a začala robiť. Žiadne povolenia nemala, žiadny náš súhlas. Zavolali sme políciu.
Polícia prišla a nič sme nedosiahli. Všetko zostalo po starom.
Poľnohospodárska platobná agentúra – Máme v PS aj TTP. Poberali sme príspevky. Z ničoho nič
príspevky PPA zastavila. Ukázali smernicu, ale vysvetlenia sme sa nedočkali.
Domáhali sme sa spravodlivosti. Niekto na PPA vymenil zákon za smernicu. Na Slovensku už aj včielky
zrušili. Na Slovensku je to tak. Inde vo svete je to aj poriadku.
EUROFONDY : robíme projekty a máme veľmi zlé skúsenosti. Smernica je postavená u nás nad
zákon. A to je veľmi zle. Nikoho to netrápi, nikto to nerieši, nikto nikoho nepostihne. Napríklad
požadujú : Doložte nám na papieri, že Váš projekt sa nebude dotýkať záujmov ochrany prírody. To je
nesplniteľné. Lebo to nemá logiku. A celé naše snaženie je zbytočné. To nám potvrdili aj na NLC, kde
spolupráca s NLC je dobrá. Možno povedať že sme bezbranný.
PPA - Pred voľbami boli dlhé rady s projektmi na chodbách kde čakali na podpis tí, ktorí mali
čakať. Pýtam sa sám seba - kde sme sa to dopracovali ? Projekty treba zaplatiť, aby prešli. Ak mám
potom peniaze očistiť, tak sa mi to neoplatí ani kupovať. A ešte musím kúpiť iba tam, kde som
nasmerovaný. Ale sú aj sofistikované cesty ako to urobiť, ale za akú cenu ? Pýtam sa – má to vôbec
nejaký zmysel ? Stojí to zato ?
Ak mám vecné bremeno – tak nedostanem žiadny príspevok od PPA, žiadne fondy, žiadne peniaze.
LV musí byť čistý. Pritom vecné bremeno vzniklo vtedy , keď vznikla stavba a ja to zmeniť neviem.
Prečo som diskriminovaný ? Ja som to nespôsobil.
Ing. Rozkopal – reagoval na vystúpenie. Zákon 251/ 2012 Z.z. § 16 – ukladá povinnosť rokovať
s vlastníkom pozemku. Vlastníci Líniových stavieb sa bránia. Hovoria : My sme tu nový manažment

a robíme všetko preto, aby vzťah s verejnosťou bol dobrý. Je potrebné oficiálne napísať list na
riaditeľstvo a na vedomie to pošlite nám na MPRV SR. Pozrieť si je treba aj Občiansky zákonník.
Rozprava bola na tému : Cez záhradu ide potrubie / je tam vecné bremeno / , musí vlastník záhrady
umožniť prístup na opravu. Vecné bremeno vzniklo vtedy, keď vznikla stavba. Zmeniť sa to nedá.
JUDr. Čiampor požiadal pána Uhríka, aby svoje vystúpenie zaslal na Združenie písomne, alebo
e-mailom.
- Kolesár : predniesol 4 problémy:
1.V minulosti Ing. Lebocký predkladal zákon, všetci budú platiť daň po vyplatení podielov. Volal na
ministerstvo MPRV SR kde bolo povedané, že to patrí na MF SR. Jedná sa o podvojné zdaňovanie.
Pýtam sa : „ A čo na to majú povedať tí chudobní dôchodcovia, ktorí musia z peňazí ktoré dostanú
ešte zaplatiť daň ?
2. Pojem neznámi vlastníci. Ja neuznávam pojem neznámych vlastníkov. Napríklad niekto sa
presťahuje do iného regiónu , kde je iný katastrálny úrad – na katastri pôvodnom, alebo novom
nenahlási zmenu, nezmení adresu. Ja mám v PS takýchto 46 LV. Vlastníci pozemkov zmenili
adresu trvalého bydliska , zmenu adresy nenahlásili a potom vystupujú ako neznámy vlastníci.
3. Štatistický úrad požaduje od nás hlásenia elektronickou formou. A my nemáme ani počítač. To
nikoho nezaujíma. Ja viem – mám si kúpiť PC, alebo objednať si službu a samozrejme ju zaplatiť.
Aké mám práva a aké mám povinnosti podľa zákona?
4. Noví vlastníci podielov ktorí nikdy nededili – nemali by byť volení do orgánov Pozemkových
spoločenstiev. Malo by byť v zákone dané, že do orgánov môže byť zvolený len dedič a nie kupec
ktorý má peniaze. Ten takto nadobudne majoritu a začne si robiť čo chce a ostatní sa môže len
prizerať.
K tomuto príspevku diskusia nebola.
Ing. Igor Olajec : NA VŠETKY DISKÚZNE PRÍSPEVKY BOLO ODPOVEDANÉ. DISKUSIA SO
SÚHLASOM VŠETKÝCH PRÍTOMNÝCH BOLA UKONČENÁ. PREDSTAVENSTVO NA SVOJOM
NAJBLIŽŠOM ZASADNUTÍ SA BUDE S PRÍSPEVKAMI ZAOBERAŤ .
Ad. 10. Návrh na uznesenie predložil člen návrhovej komisie Ing. Galgoň.
Ad. 1. Návrh na uznesenie
VALNÉ ZHROMAŽDENIE:

A. BERIE NA VEDOMIE :
1. MEMORANDUM „ POZÍCIE NEŠTÁTNYCH LESOV SLOVENSKO 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.
B. SCHVAĽUJE
1. Správu predstavenstva o činnosti Združenia v roku 2015 a úlohy Združenia na rok 2016.
2. Správu dozornej rady o výsledkoch finančného hospodárenia Združenia v roku 2015.
3. Návrh finančného rozpočtu Združenia na rok 2016.
4. Projekt vzdelávacej a poradenskej činnosti na rok 2016

5. MEMORANDUM účastníkov 22. Valného zhromaždenia Združenia vlastníkov
spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja k Programovému
vyhláseniu vlády SR.
C. UKLADÁ
1. V súčinnosti s Radou neštátnych lesov SR analyzovať Programové vyhlásenie vlády SR, či
požiadavky uvedené v MEMORANDE „ Pozície neštátnych lesov Slovenska pre
parlamentné voľby 2016“ boli zapracované do Programového vyhlásenia vlády SR na roky
2016 -2020.
Termín : do 30.05.2016
Prijať opatrenia na plnenie požiadaviek neštátneho sektora uvedených v MEMORANDE.
Termín : 31.12.2016
Z: Predstavenstvo Združenia
predseda Združenia
2. Prostredníctvom MPRV SR a GR SPF riešiť postavenie fondu v PS v súvislosti
s podmienkami nájomného vzťahu.
Termín: 31.12.2016
Zodpovedný: predseda Združenia
3. Zabezpečiť realizáciu projektu vzdelávacej a poradenskej činnosti na rok 2016.
Termín : 31.03.2017
Zodpovedný : predseda Združenia
4. Priebežnú Informovanosť našich členov združenia vyriešiť cez webovú stránku Združenia
tak, že informačnú stránku zakódovať a prístupový kód na webovú stránku písomne
oznámiť pozemkovým spoločenstvám. Pre komunikáciu s kanceláriou Združenia vo väčšej
miere využívať elektronickú formu.
Termín: do 30.06.2016
Zodpovední: Ing. Hajšel
potom trvale
Ing. Stehlík
5. Riešiť pripomienky vznesené zástupcami PS na 22. valnom zhromaždení na najbližšom
zasadnutí predstavenstva.
Termín : ako v texte
Zodpovedný : predseda Združenia
Ad. 11. UKONČENIE – ZÁVER :
Záver Valného zhromaždenia urobil JUDr. Čiampor, predseda Združenia. Poďakoval všetkým
prítomným za účasť, poďakoval všetkým ktorí vystúpili v diskusii a poďakoval hosťom.
Záverečné slovo predsedu je prílohou zápisnice s VZ.
Zápisnicu spracoval : Ing. Dušan Hajšel
Zápisnicu overil : Ing. Ján Šajban
JUDr. Peter Čiampor
Predseda Predstavenstva ZVSaSLBBK

