
                ZDRUŽENIE  VLASTNÍKOV  SPOLOČENSTEVNÝCH  A SÚKROMNÝCH  LESOV  

                      BANSKOBYSTRICK0HO  KRAJA,  ŠTUDENTSKÁ  20,  960 01  ZVOLEN  

___________________________________________________________________________  

 

                                                       Z Á P I S N I C A  
zo zasadnutia predstavenstva Združenia vlastníkov  spoločenstevných  a súkromných  lesov  

Banskobystrického  kraja,  ktoré  sa  uskutočnilo dňa : 24 októbra 2016  o 13.00 hod. v zasadačke  

Vysokoškolského  lesníckeho  podniku  TU  vo  Zvolene,  Študentská  ul. č.20. 

 

Prítomní : podľa  pripojenej  prezenčnej  listiny 

 

P R O G R A M :  

1.Kontrola plnenia  uznesení  z posledného zasadnutia predstavenstva. 

2. Informácia  o aktivitách Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska od júna 2016.  

3. Vyhodnotenie  realizovaných seminárov a exkurzii v SCP Ružomberok : 

    - Exkurzia so zástupcami firmy Slovwood a.s.  v SCP Ružomberok 06.06.2016 – 09.06.2016. 

    - Sortimentácia a ocenenie drevnej hmoty, 28.06.2016, Doc. Ing. Suchomel, CSc, Ing. Gejdoš, PhD. 

    - Zákon č. 182/2014 Z.z. o lesoch, Ing. Zlocha a zákon č. 97/2013 Z.z. o PS, Ing. Bútor, 14.10.2016. 

4. Informácia o aktivitách kancelárie združenia  na webovej stránke združenia. Vzájomná komunikácia  

    medzi  kanceláriou združenia a PS  e- mailovou formou.               

5. Informácia  o aktuálnom stave poistenia členov  lesnej stráže v poisťovni UNIQA. 

6. Informácia  o stave finančných prostriedkov na BÚ združenia a stave platenia  členských  

    príspevkov a poistenia členov LS. 

7. Príprava VZ za rok 2016 v marci 2017 / Personálna  a organizačná problematika /.  

8. Rôzne 

9. Záver   

 

   Zasadnutie  predstavenstva  otvoril  a viedol podpredseda  Združenia  Ing. Igor  Olajec. Privítal 

všetkých  prítomných. Konštatoval, že  predstavenstvo je uznášania schopné.  Ospravedlnil 

neprítomnosť  predsedu Predstavenstva JUDr. Petra  Čiampora, ktorý bol  na stretnutí s pani 

ministerkou Matečnou. Predložil  na  schválenie  program, ktorý  bol  jednohlasne  bez  

pripomienok  schválený.  

 

Ad.1. Kontrolu  plnenia  uznesení  z posledného  zasadnutia  Predstavenstva  vykonal  Ing. Hajšel.  

Konštatoval, že  všetky  uznesenia  z posledného  zasadnutia Predstavenstva  boli  splnené.   

Ad.2. Ing. Olajec podal informáciu z posledného zasadnutia Rady združenia vlastníkov neštátnych 

lesov  Slovenska, ktoré sa konalo dňa 13. októbra 2016 s týmto programom :       

1. Otvorenie   

2. Kontrola plnenia prijatých úloh       

3. Hodnotenie ex-post PRV 2007-2013 (prof. Novotný)      

4. Stav riešenia legislatívnych požiadaviek neštátnych lesov    

5. Príprava a organizačné zabezpečenia „Kongresu neštátnych lesov Slovenska“    



6. Rôzne  

Podrobne prešiel  celý zápis  zo zasadnutia  Rady  a konštatoval nasledovné  skutočnosti:    

Ad.1.  Zasadnutie Rady otvoril a ďalej viedol  Ing. Vanko, predstaviteľ Rady.  Privítal generálneho 

riaditeľa Sekcie LHSD MPRV SR Ing. Kicku, riaditeľa odboru štátnej správy lesného hospodárstva 

Sekcie LHSD MPRV SR Ing. Lászloa, prof. Novotného a Ing. Pihuliča – zástupcov spoločnosti 

PROUNION, a.s., Nitra a všetkých prítomných.   

Ad.2. Kontrola plnenia prijatých  úloh :     

Úloha 1: Rada ZVNL bude urgovať MPRV SR, aby vydalo usmernenie o postupe štátnych lesov pri 

spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach.     

Stav riešenia: RZVNL požiadala písomne sekretariát ministra o vydanie usmernenia; usmernenie 

nebolo doteraz vydané.      

RZVNL pripraví  informáciu pre g.r. Sekcie LHSD MPRV SR Ing. Kicku a požiada ho o vydanie 

usmernenia.       

Úloha 2: Rada ZVNL bude urgovať stanovisko MF SR  k listu z 13.8.2015 k daniam z LP pod líniovými 

stavbami.     

Stav riešenia: RZVNL požiadala písomne  a urgovala MF SR, stanovisko nebolo doteraz vydané.   

RZVNL bude opätovne urgovať MF SR o vydanie stanoviska k listu z13.8.2015.    

Úloha 3: Rokovania so SEPS na MPRV SR dňa 8.4.2016 sa za Radu zúčastní Ing. Vanko; ďalších 

zástupcov neštátnych lesov deleguje  on.  Stav riešenia: Úloha je splnená.    

Úloha 4: Ing. Ovseník pripraví  list ministerke p. Matečnej a Ing. Vanko list ministrovi p. Solymosovi, 

v ktorom požiadajú o prijatie zástupcov neštátnych lesov a uvedú oblasti, o ktorých chceme pri 

stretnutí  rokovať.    

Stav riešenia: Žiadosti boli obom ministrom poslané, ministri doteraz na žiadosť nereagovali.   

G.r. Sekcie LHSD MPRV SR Ing. Kicko prisľúbil, že zabezpečí, aby ministerka p. Matečná zástupcov 

neštátnych lesov prijala.     

Úloha 5: Rokovanie ku škodám zverou sa uskutoční 27.4.2016 na MPRV SR o 10:00 h. Rokovanie 

zvolá Sekcia LHSD. Stav riešenia: Úloha je splnená. Rokovanie sa uskutočnilo v plánovanom termíne.  

Úloha 6: Organizácie neštátnych lesov nahlásia na sekretariát ZOL SR  a v kópii Ing. Vankovi svojich 

zástupcov do poradných zborov jeleních chovateľských oblastí.    

Stav riešenia: Úloha je splnená. Okresný úrad Žilina už schválil navrhnutých zástupcov do poľovných 

oblastí VI, VII, VIII, X. XII a XIII a vystavil im menovacie dekréty.   

Ad.3. Informáciu o cieľoch hodnotenia ex-post PRV 2007-2013 podali prof. Novotný a Ing. Pihulič.  

V rozprave k tomuto bodu vystúpili Ing. Dolňan, Ing. Ovseník, Ing. Vanko, JUDr. Čiampor, Ing. Lach 

a Ing. Vanko. Konštatovalo sa, že pre malých vlastníkov lesov je administratívne náročné žiadať 

dotácie z PRV, opatrenia neboli zamerané na najnaliehavejšie problémy LH, málo alebo vôbec sa 

neriešila problematika preventívnych opatrení, vzdelávania a poradenstva.  

Ad.4.  Stav riešenia legislatívnych požiadaviek neštátnych lesov dokumentoval Ing. Vanko:  

- vládne nespokojnosť, v minulosti nebol problém rokovať s ministrom MPRV SR aj MŽP SR;   

   v súčasnosti sa nedarí skontaktovať sa s p. Matečnou, ani s p. Regecom a p. Suskom,   

- požiadavky vlastníkov neštátnych lesov sa podrobne rozdiskutovali s p. Regecom v máji t.r.,   

   obsahujú 19 požiadaviek na zmenu legislatívnych predpisov, dodnes RZVNL nedostala žiadnu  

   odpoveď.   

Ing. Kicko informoval o personálnych zmenách na Sekcii LHaSD a o doteraz riešených a 

rozpracovaných problematikách a prisľúbil pomoc pri riešení požiadaviek neštátnych lesov.  

Ad.5. Problematiku zvolania Kongresu neštátnych lesov Slovenska uviedol Ing. Vanko:  



Kongres by sa mal konať v Bratislave s účasťou cca 500 ľudí s účasťou tlače. Treba určiť organizačný  

výbor a termín konania. V rozprave následne vystúpili:  

Ing. Dolňan – s pomocou  ing. Kutku (bývalého riaditeľa Mestských lesov v Bratislave) zabezpečí 

miestnosť; 500 účastníkov je veľa, navrhuje 300. Záverom by malo byť memorandum, ktoré sa 

postúpi  Vláde SR; termín- navrhuje január.  

Ing. Vanko – každý člen RZVNL  zabezpečí 20 – 30 účastníkov, pozvať zástupcov MPRV SR, MŽP SR, 

médiá – tlač aj televíziu; treba pripraviť návrh scenára a referáty.   

Prijaté závery:     

- kongres sa uskutoční v januári 2017,  

- organizačný výbor -  Vanko, Ovseník, Dolňan do 15.11. 2016 pripravia návrh organizačného 

zabezpečenia akcie, vrátane predpokladaných finančných nákladov, ktoré sa prerokujú na zasadnutí 

RZVNL v novembri 2016.  

Ad.6. Ing. Vanko:  V dňoch 7. – 9.11.2016 sa uskutoční porada generálnych riaditeľov zodpovedných 

za lesné hospodárstvo v EU. Za neštátny sektor lesov Slovenska navrhuje účasť 5 delegátov: Vanko, 

Ovseník, Dolňan, Jendruch a  Čiampor. Od menovaných žiadame do pondelka 17.10.2016 poskytnúť 

všetky údaje, potrebné pre prihlášku.   

Prijaté úlohy:  

1.Rada ZVNL písomne zoznámi g.r. Sekcie LHaSD MPRV SR Ing. Kicku s problémami pri spoločnom 

obhospodarovaní lesných pozemkov a zastupovaní neznámych vlastníkov lesov a požiada ho, aby 

ministerstvo vydalo usmernenie o jednotnom postupe štátnych lesov pri spoločne 

obhospodarovaných  nehnuteľnostiach.           

2.Rada ZVNL bude opätovne urgovať stanovisko MF SR  k listu z 13.8.2015 k daniam z LP pod 

líniovými stavbami  

K danému zápisu  bola živá a vecná diskusia. Predstavenstvo víta návrh zvolať  Kongres tak, ako to 

navrhla  RZVNL. Dôležitá je príprava kongresu a hlavne jeho  obsahové zameranie. Na kongrese  by 

mali byť prijaté strategické  dokumenty,  ktoré zlepšia a skvalitnia postavenie neštátnych lesov 

v spoločnosti. Jestvujúca situácia je  neuspokojivá. Neštátny sektor musí byť  postavený na úroveň  

Štátnych lesov  SR, musí mať svoju vážnosť.  Parlament, vláda, ministerstvá  a hlavne MPRV SR  

musia brať  neštátny sektor  s plnou vážnosťou a venovať mu aj dostatočnú  pozornosť a načúvať  

hlasom   ľudu. Za tým účelom  sa  vyžaduje aj reštruktualizácia  neštátneho sektora  ako partnera 

exekutívy  spoločnosti. Tento  model  ktorý teraz  máme je už prežitý  a prešiel svojím vývojom. 

Preto je potrebné neurýchľovať termín konania kongresu  a kongres po vecnej a obsahovej stránke 

pripraviť  dôsledne. Za tento návrh jednohlasne  hlasovalo  celé predstavenstvo.  Predstavenstvo 

splnomocňuje svojho  predsedu  JUDr. Petra Čiampora,  toto stanovisko predstavenstva  presadiť 

v RZVNL, v opačnom  prípade  kongres  nesplní  svoje poslanie.  

 

Ad.3.  Ing. Hajšel podal ústnu správu na tému:  „Vyhodnotenie  realizovaných seminárov a  exkurzii 

v SCP Ružomberok „             

1.Exkurzia so zástupcami firmy Slovwood a.s. v SCP Ružomberok sa uskutočnila v dňoch 6. 

júna 2016 až  9.júna.2016.  Vstupy sa organizovali v dopoludňajších a popoludňajších 

hodinách. Exkurziu celkom absolvovalo :  21  našich členov združenia. 

Neviem vyhodnotiť či akcia splnila svoj účel, alebo  nenaplnila očakávanie. Chcel by som 

poprosiť , aby sa k tomu vyjadrili tí, ktorý sa exkurzie zúčastnili a sú tu prítomní.. 

 



2. Druhý seminár sa konal 28 júna 2016 na tému : Sortimentácia a ocenenie  drevnej hmoty.  

Lektormi boli Doc. Ing. Suchomel, CSc. a Ing. Gejdoš, PhD. Daná problematika bola 

obsiahnutá v 4 hodinách audio projekcie a hovoreného slovo. Mám zato, že kvalifikovanými 

lektormi z  Technickej univerzity Zvolen. Čo nás nemilo prekvapilo, bola slabá účasť na 

seminári. Rozposlali sme celkom 170 pozvánok a seminára sa zúčastnilo 34 osôb. 

V percentuálnom vyjadrení je to 20 %  účasť. 

Náklady na semináre v dnešnej dobe sú nemalé / kancelárske potreby, toner, poštovné, 

poplatok za prenájom priestorov, odmena lektorom a ďalšie náklady / sa pohybujú od 500 

do 800,- EUR na jeden seminár. Tento seminár nás stál cca 580,- EUR. 

3. Tretí seminár sa konal 14 októbra 2016. 

Témy seminára : Zákon č.182/2014 Z.z o lesoch, lektorom Ing. Robertom Zlochom 

                               Zákon č. 97/2013 Z.z.  o Pozemkových spoločenstvách,       

                               lektorom Ing. Petrom Bútorom 

Počet pozvaných : 170.  Počet prítomných :  80.   Percentuálna  účasť : 47 % 

Počas  prednášok odišlo 8  členov za inými povinnosťami. 

Na tento seminár sme požadovali zaslať otázky na diskusiu vopred. Otázky predom nám 

zaslalo : 7 pozemkových spoločenstiev z celkového počtu : 170. Myslím si, že to komentár 

nepotrebuje. Urobte si na to názor každý sám. 

Náklady na seminár odhadujem cca 640,- EUR. 

Úroveň seminára : poprosil by som o vaše zhodnotenie. 

Na záver povedal : „Rády by sme uvítali vaše  pripomienky a názory, ako organizovať 

takéto semináre , aby účasť  bola vyššia, aby sme členskú základňu zaujali.“   

V diskusii  k tomuto problému boli povedané nasledovné myšlienky : 

- Návšteva v SCP Ružomberok dáva obraz pre dodávateľa ako sa spracováva jeho drevná   

  hmota, ako sa vyrába papier, ako sa uplatňujú v praxi  vedecko – technické poznatky. 

- SCP a.s.   Ružomberok má svoju cenovú politiku a odvíja sa od ponuky a dopytu. Pre   

  niekoho sú ceny nízke, druhý je spokojný. Napríklad Ing. Vanka má dojednané ceny 42,- EUR   

   /m3 tvrdej vlákniny  a je spokojný.  

- K semináru „ Sortimentácia a ocenene drevnej hmoty „  bolo konštatované, že seminár   

   zaujal tých, čo sa o to zaujímajú.  Druhý názor  bol taký – že vždy je rozhodujúca cena ktorú  

   je ochotný kupujúci dať a kritéria sortimentácie idú bokom. 

- Členovia predstavenstva ocenili prednášku a vystúpenie Ing. Roberta Zlochu. 

- Výber lektorov je veľmi dôležitý. Lektor musí byť profesionál v odbore ktorý prednáša. 

- Pán Kolesár hovoril, že chodí aj na iné semináre, aby vedel porovnať a dozvedel sa  

   informácie ktoré tu nepočuje.  Na takomto semináre zaplatí 60,- EUR  a viac. Nemá s tým  

   žiadny problém. 

- Bol daný aj návrh na spoplatnenie našich seminárov. Treba to  prepočítať  a zvážiť. 

   K pozvánkam dávať aj návratky – aby bolo vopred  známe, aký je záujem a aká bude účasť. 

- Pri ekonomických témach je záujem počuť myšlienky Daňových poradcov, ako zlepšiť 

   hospodárenie PS a dať čo najviac peňazí  podielnikom v PS.  

 



Ad.4. Ing. Hajšel  podal ústnu  informáciu o aktivitách kancelárie združenia  na webovej stránke 

združenia. O vzájomnej komunikácii  medzi  kanceláriou združenia a PS  e- mailovou formou.  

Konštatoval nasledovné skutočnosti :   

Podľa informácií  ktoré máme, cez 65 % Pozemkových spoločenstiev pracuje s internetom. 

Niektorí viac, niektorí menej, ale sú aj takí, kde internet a e-mailová komunikácia je 

samozrejmosťou.  

Združenie  má svoju webovú stránku. Jedna časť  je prístupná všetkým, to znamená 

i nečlenom a jedna časť je  neverejná a prístup majú iba členovia Združenia. Každé 

Pozemkové spoločenstvo dostalo prístupový kód  a má prístup k informáciám.  

Povedal: určite ste si všimli ktorí chodíte na stránku, že sme sa pokúsili  dostať čo najviac 

informácii na Pozemkové spoločenstvá  práve cez našu wébovú stránku. Je to najrýchlejšia 

forma, operatívna forma  a najlacnejšia forma informácií pre našich členov Združenia. 

V krátkosti poinformoval, čo sme dali tento rok na webovú stránku :  

VEREJNE  PRÍSTUPNÚ ČASŤ:     

Kapitola: OZNAMY :  

- Článok Doc. Ing. Konôpku CSc. o problémoch so začlenením lesníckych verejno-  

   prospešných služieb do ekonomického mechanizmu hospodárenia v lesoch. 

- Pozvánky na Semináre 

- Pozvánky na predvádzanie  lesnej techniky 

- Článok MPRV SR k ťažbe na Slovensku 

- Informáciu o Požiarnej ochrane – o povinnostiach zosúladiť stav na PS s novelou zákona  

- Správu o transformácii  vlastníckych a užívacích vzťahov k lesom 

 

KAPITOLA  DISKUSIA – nám nefunguje. Nie je záujem. Nikto tam svoje názory neposiela. 

 

NEVEREJNÁ  KÓDOVANÁ  ČASŤ:  Má 6  oblastí ! 

1. VALNÉ  ZHROMAŽDENIE – tu sme dali dokumenty z posledného VZ zo dňa 16.apríla 2016  

    - Správu o činnosti za rok 2015 prednesenú na VZ 

    - Schválený rozpočet združenia na rok 2016 

    - MEMORANDUM  

    - Zápisnicu z VZ 16.4.2016 

    - Projekt vzdelávacej činnosti  

2. PREDSTAVENSTVO – sem sme dali zápisnice zo zasadnutie Predstavenstva  14.03.2016 a  

    30.05.2016. 

3.RADA  A ÚNIA   ZDRUŽENÍ : Sem sme dali tieto dokumenty : 

   - Zápis zo zasadnutia rady 5 apríla 2016 

   - Návrhy na zmeny právnych predpisov, ktoré boli zaslané pani ministerke Matečnej.  

4. LEGISLATÍVA : Tu môžete nájsť tieto dokumenty: 

    - Zákon č. 314/2001 Z.z. Ochrana pred požiarmi , novela zákona 

    - Zákon č. 97/2013 Z.Z. o Pozemkových spoločenstvách 

    - Informácia o užívaní pozemkov fondu 



   - Spaľovanie odpadu – stanovisko MPRV SR 

5. VEREJNÁ  SPRÁVA : Tu nájdete ! 

    - Spôsobilosť na práce s lesníckym reprodukčným materiálom 

    - Stanovisko MPRV k MEMORANDU 

6. OSTATNÉ  INFORMÁCIE : 

    - Kalendár ochrany lesa 

    - Rôzne ponuky 

    - Informácie pre členov 

    - Vy sa pýtate – my odpovedáme : Tu je 6 dvojstránok odpovedí Ing. Pavla Bútoru na  

      otázky členov Pozemkových spoločenstiev hlavne k Zákonu 97/213 Z.z. 

    - Usmernenie MPRV SR vo veci uplatňovania štátnej pomoci pri tvorbe nových LHP 

    - Vývoj cien dreva v SR a v zahraničí 

    - Informácia o časopise LES   A LETOKRUHY 

    - O daňových licenciách 

    - Rôzne konkrétne oznamy  

 

V priemere nám na našu stránku mesačne chodí okolo  450 ľudí. Najviac našu stránku 

navštívilo  za jeden mesiac 1 066 osôb. Stránku nám napadli hekeri a taktiež aj náš počítač 

a zničili nám veľké množstvo informácií. Bolo obdobie keď sme nefungovali.  

Budeme v tomto trende pokračovať a robiť všetko preto, aby sme dostali k našim členom, na 

pozemkové spoločenstvá čo najviac informácií. Inej cesty niet. Je len na predsedoch 

pozemkových spoločenstiev, na výboroch, ale aj na členoch ako dokážu s týmito 

informáciami pracovať a  zužitkovať ich. 

Môžeme zodpovedne povedať, že každého nášho člena  prijmeme, vypočujeme, snažíme sa 

poradiť, pomôcť a na každý písomný podnet reagujeme, odpovedáme písomne, alebo ústne.   

E-mailová komunikácia sa pomaly zlepšuje a považujeme  ju za perspektívnu do budúca. 

 

V rozprave členovia predstavenstva ocenili aktivity v oblasti digitálnej komunikácie. Súhlasia 

s tým, že je to jediná cesta ako dostať  informácie ku našim členom. Potrebné je investovať 

do  ochrany PC  kúpou kvalitného  antivírusového programu.  

 

Ad.5. Informáciu  o aktuálnom stave poistenia členov  lesnej stráže v poisťovni UNIQA  ústne podal 

Ing. Dušan Hajšel. Konštatoval nasledovné skutočnosti :   

Po vyše roka práce, podarilo sa nám  dať do poriadku poistenie členov LS. Tak ako som Vás 

už v minulosti informoval, menovitý zoznam poistených osôb ktorý mala poisťovňa UNIQA 

nezodpovedal  reálnemu  stavu.  Právom som sa obával, že v prípade poistnej udalosti 

nastanú problémy. Tieto moje domienky potvrdili aj pracovníci agentúry D.E.M., s ktorými 

som spolupracoval a ktorí nám poskytujú poisťovacie služby. Spolupráca s pozemkovými 

spoločenstvami bola  ťažkopádna a zdĺhavá.  

Jednou zo základných povinností Pozemkových spoločenstiev je aktualizovať zmeny ktoré 



nastanú a nahlásiť ich na naše združenie a my ostatné všetko urobíme.  Toto pozemkové 

spoločenstvá nerobili a preto vznikol tento problém. 

Pokiaľ tie informácie ktoré sme získali po opakovaných urgenciách  písomnou a verbálnou 

formou sú pravdivé, celkom poisťujeme 117 členov LS. Každá osoba by mala vlastniť preukaz 

člena LS – my máme jeho číslo, meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo a názov 

Pozemkového spoločenstva – kde svoju činnosť člen LS vykonáva. To znamená všetko je 

v poriadku – doložené písomnou komunikáciou.  

Oslovili sme viacero poisťovní, na čo máme v písomnej forme ponuky a najvýhodnejšiu 

ponuku nám dala Poisťovňa UNIQA. Poistné jednej osoby je 6,64 EUR – čo je Vám známe. 

Druhé konkurenčné poisťovne dali cenové ponuky vo výške 11,- EUR a 22,- EUR. 

Pokiaľ by si Pozemkové spoločenstvá poisťovali svojich členov LS individuálne, poistné by 

bolo až do 75 EUR / na osobu.  

Toto si mnohé Pozemkové spoločenstvá  neuvedomujú a aj  6,64 EUR sa im zdá veľa. Treba 

povedať, že Pozemkové spoločenstvá si neplnia svoje povinnosti a načas  neplatia  ani 

poistenie členov LS a ani členské. K dnešnému dňu poistenie svojich členov LS  nezaplatili  

2  Pozemkové spoločenstvá. Urbárska spoločnosť Bzovská Lehôtka a  Urbár-Želiar – Pasienky  

Hliník nad Hronom. Združenie poistku poisťovni UNIQA za rok 2016 muselo zaplatiť  

začiatkom decembra 2015. Čo je ešte horšie, že tieto Pozemkové spoločenstvá do dnešného 

dňa nezaplatili ani členský príspevok.  

Tento mesiac s Poisťovňou UNIQA  aktualizujeme  poistnú zmluvu a vydáme potvrdenie PS 

o poistení člena LS  a tým úloha bude splnená.   

 

V diskusii odzneli tieto myšlienky : 

- Bolo by vhodné na seminár zaradiť  tému  „ Zákon o LS, práva a povinnosti člena LS..... „ 

- Zistiť u poisťovni, či v minulosti mala niekedy plnenie  z poistenia člena LS a za aký titul. 

- Robí sa, alebo sa nerobí preskúšavanie členov LS podľa zákona ?  

- Prerokovať so zástupcami  štátnej správy  problémy, ktoré sa vyskytujú zo zákona o LS. 

 

Ad.6. Informáciu  o stave finančných prostriedkov na BÚ združenia a stave platenia  členských  

príspevkov a poistenia členov LS  predniesol  Ing. Dušan  Hajšel. Konštatoval  tieto skutočnosti : 

Počet členov združenia :170. 

Stav bežného účtu k 31.12.2015 : 4 589,61 €  

Stav bežného účtu k 7.10.2016 :  6 579,26 €  

Počet vystavených faktúr za členské na rok 2016 : 169  v sume:   8 629,17 €  

Počet uhradených faktúr : 148  v sume:   7 770,26 € , percentuálny podiel : 88 % 

Počet neuhradených  faktúr : 21  v sume  858,91 €,  

Počet vystavených faktúr poistenie členov LS :  71  v sume :  624,16 €  

Počet  uhradených  faktúr :  69  v sume:  610,88 € , percentuálny podiel: 97 % 

Počet neuhradených  faktúr  : 2  v sume : 13,28 € 

Príjem do združenia 2 % daní z príjmu :  1 913,28 €  

Konštatoval, že do budúca bude potrebné  hľadať spôsoby  zvýšenia príjmov do združenia.  

V opačnom prípade bude problém zabezpečiť  činnosť  združenia.  



V diskusii  k tejto problematike  odzneli tieto  názory : 

-  Treba si postaviť  otázku : „ Chcem, alebo nechcem, aby združenie ďalej fungovalo a plnilo svoje  

    poslanie „ Podľa toho sa musíme aj správať  a konať. 

-  Do ďalšieho predstavenstva pripraviť návrhy na zvýšenie príjmov do spoločenstva , aby  

    spoločenstvo mohlo  ďalej fungovať  a plniť si svoje poslanie za akým účelom  vzniklo.  

-  Neplatičov dať na konci roka na webovú stránku . Dodržiavať  Stanovy Združenia u neplatičov.  

 

Ad.7. Ing. Hajšel  predniesol  informáciu o prípravách  VZ  za rok 2016 v marci 2017 / Personálna  

a organizačná problematika /. Konštatoval  tieto skutočnosti:  

• Valné  zhromaždenie  predbežne plánujeme  na marec 2017.  

• V rámci riadneho Valného zhromaždenia  si v krátkosti pripomenieme aj 25 výročie  nášho  

    vzniku a cestu po ktorej  sme prešli.  Bude  to  súčasťou správy  hneď  v úvode správy, aby  

    aj  tí mladší vedeli, aké  boli začiatky   nášho  združenia. Valné  zhromaždenie  bude mať   

    pracovný  charakter.  

• Končí  nám  volebné  obdobie  a na VZ  budeme voliť   Predstavenstvo  a Dozornú  radu.  

• Je potrebné  aby ste sa každý  z Vás  vyjadrili či máte záujem ďalej pracovať – v ďalšom  

   volebnom  období v Predstavenstve  združenia, respektívne v Dozornej rade.  

• Taktiež  kto  bude  vykonávať  v novom  funkčnom  období  funkciu  predsedu  združenia 

   a podpredsedov  združenia  a tiež  predsedu Dozornej  rady.  

• Na valné zhromaždenie pripravíme všetky  materiály tak, aby sme ich schválili  na  

   Predstavenstve mesiac pred konaním VZ.  Potrebovali by sme od Vás témy, ktoré by sme  

   mali dať do plánu vzdelávacej činnosti  na semináre v roku 2017. 

• Na  VZ pozveme hostí tak,  ako to býva u nás zvykom. Samozrejme pozveme aj pani   

   ministerku  MPRV SR  p. Matečnú.   

• Ocenenie aktívnych a zaslúžilých členov riešime na úrovni  MPRV SR. Dnes Vám nevieme  

   povedať ako to dopadne. Máme predstavu takú, že by ocenenie práce bolo iba z úrovni  

   MPRV SR. 

• Občerstvenie : káva, voda, bagetka  

• Všetky materiály  vrátane správy o činnosti  budú  po VZ zverejnené na našej webovej   

   stránke.  

V diskusii odzneli tieto myšlienky : 

-  V predstavenstve by mali byť ľudia ktorí majú v danom regióne dôveru. 

-  V predstavenstve by nemali byť tí, ktorí  sa zasadnutí predstavenstva v minulosti   

   nezúčastňovali pre rôzne príčiny.  

-  Každý región by si mal do predstavenstva  delegovať  svojho člena, ktorý spĺňa ich  

   predstavy. Poveriť  vytipovaných  členov, aby  so  svojimi kolegami vytipovali vhodných  

   kandidátov.  Kádrové  obsadenie je  možné  riešiť  aj  cez príslušné  obvodné orgány  

   v jednotlivých  okresoch.   

 



Ad. 8. Rôzne:   
• Za nového člena bolo jednohlasne prijaté PS: „ Pasienka  a urbár, pozemkové spoločenstvo   
   Králiky „  s výmerou 81,57 ha.   
 
• Predstavenstvo dostalo od Urbariálnej  spoločnosti v Tisovci list tohto znenia:  
Vzhľadom na fakt, že bude schválený zákon, kde sa upravuje zdanenie dividend, je odsúhlasený návrh 
na 7%. Je potrebné legislatívne vyjasniť dopad na pozemkové spoločenstvá. Preto Vás žiadam 
o odborné vyjadrenie aj ohľadom odvodu do zdravotných poisťovní. 
Odvod do zdravotných poisťovní by mal predsa uhrádzať prijímateľ dividendy. Pozemkové 
spoločenstvá nemajú šancu zistiť v akej zdravotnej poisťovni je prijímateľ dividendy poistený. Navyše 
niektorí členovia sú v zahraničí. 
Pokladám za vhodné  zo strany združenia a predstavenstva vyvinúť iniciatívu, aby táto daň nebola 
uplatňovaná na pozemkové spoločenstvá. Už teraz v dôsledku zákona č. 97/2013 platia spoločenstvá 
vysoké odvody štátu. 
Znova je potrebné vyvinúť iniciatívu na zrušenie §9. odst. 9. Zák. 97/2013 Zb. je tu jednoznačná 
diskriminácia pozemkových spoločenstiev. Navyše podľa usmernenia EÚ sa bude novelizovať zákon 
o predaji pôdy v prospech občanov EÚ. V pozemkových spoločenstvách sú združení občania SR a sú 
takto diskriminovaní, sú aj predsa občanmi EÚ. Je potrebné rozmýšľať o budúcej vízii naštartovania 
ekonomiky aj v tejto sfére. Požiadavky uvedené v tomto texte, ich splnenie by bolo prvým krokom. 
Na prvom mieste predsa musí byť občan a ochrana súkromného vlastníctva. 
SPF spravuje kategóriu „Neznámych vlastníkov“. Názor výboru spoločenstva i členskej základne: Tieto 
podiely by sa mali po uplynutí cca 5÷8 rokov vrátiť do vlastníctva pozemkových spoločenstiev za 
paušálne určenú prijateľnú cenu. Súčasná legislatíva to neumožňuje za prijateľných podmienok. 
Rozhodne je potrebné sa touto problematikou zaoberať. 
Dovolil som si načrtnúť problematiku, ktorú treba perspektívne a podľa možností operatívne riešiť. 
Na túto problematiku som Vás už upozorňoval v liste, ktorý vám bol zaslaný v januári 2015.  
 
- Ing. Olajec  informoval :  MF po koaličných rokovaniach  pristúpilo k zmenám  v zdaňovaní dividend.  
  Z navrhovaných 15 %  by sa malo zmeniť  zdaňovanie na 7 %. Pribudlo oslobodenie od dane  
  z dividend pre členov pozemkových spoločenstiev, ktorí z nich budú mať ročné príjmy do 500,-€. Ak  
  budú mať ich príjmy vyššie ako 500,- €, zdanená bude iba suma nad túto čiastku. Daň z dividend   
  budú platiť aj firmy za príjmy plynúce od daňovníka  z nezmluvného štátu sadzbou 35 %.  Zrušiť by sa  
  malo aj spätné zdaňovanie za roky 2014 až 2016. Zníži sa sadzba dane právnických osôb od  
  budúceho roka z 22 % na 21% či zrušenie zdravotných odvodov z dividend.       
  Problém Neznámych vlastníkov – je to veľmi zložitý a ťažko realizovateľný problém.    
 
•Ing. Olajec požiadal všetkých členov o predkladanie návrhov na legislatívne zmeny v zákonoch ktoré  
   sa dotýkajú PS. Stačí zaslať  heslovite nosné myšlienky. Nie je potrebná právna formulácia.   
 
• Ing. Olajec  požiadal prítomných,  aby sa využila možnosť prefinancovania spracovania  LHP.  
   Požiadal, aby sa nakontaktovali v regiónoch na svojich kolegov, aby túto možnosť ktorá ešte platí  
   využili.   
 
U Z N E S E N I E : 
A./ Predstavenstvo  berie na vedomie  všetky písomné  a ústne  informácie, ktoré  boli predmetom  
      jednania dnešného  predstavenstva. 
 
B./ Schvaľuje: 
       1. Pozemkové spoločenstvo : Pasienka  a urbár, pozemkové spoločenstvo Králiky za  
           riadneho  člena  Združenia BBK s účinnosťou od 1.11.2016.  
 



       2. Návrh  RZVNL  Slovenska na zvolanie  Kongresu  neštátnych  lesov  Slovenska  do  Bratislavy.  
 
       3. Zakúpenie antivírusového  programu  ESET  NOD 5. 
 
C./ Ukladá :  
 

1. Predsedovi  Združenia  JUDr. Čiamporovi  presadzovať na RZVNL Slovenska   závery prijaté na 
dnešnom Predstavenstve  k  pripravovanému  Kongresu  neštátnych lesov v Bratislave. 
T:  ihneď, trvale                                                                        Z: JUDr. Čiampor  
 

2. Predsedovi  Združenia  JUDr. Čiamporovi  pripraviť návrhy   na  zvýšenie  príjmov združenia 
a zlepšenie finančnej situácie Združenia.  
T : 28.02.2017                                                                           Z: JUDr. Čiampor  
 

3. Predsedovi Združenia  zaradiť do plánu vzdelávania pre rok 2017 tému : Práva a povinnosti 
členov LS  a riešenie problémov  v praxi. 
T: 28.02.2017                                                                            Z: JUDr. Čiampor   
       

4. Predsedovi  Združenia  JUDr. Čiamporovi   skvalitniť  výber  lektorov  na pripravované 
semináre v roku 2017 a v  ďalších rokoch i napriek vyšším  finančným  nárokom  lektorov.  
T: 31.01.2017, trvale                                                                Z: JUDr. Čiampor       
 

5. Všetkým členom Predstavenstva a DR vypracovať návrhy legislatívnych  zmien  zákonov, ktoré 
považujú za potrebné  riešiť.  Návrhy  stačí predkladať   v heslovitej forme nosnej myšlienky. 
Tieto návrhy zaslať na sídlo  združenia  poštou, alebo e-mailom. 
T: 31.01.2017                                                                             Z: členovia predstavenstva a DR     
 

6. Predsedovi  Združenia  JUDr. Čiamporovi  pripraviť  návrh  novej kandidátky   Predstavenstva 
a  DR na nové funkčné obdobie a využiť pri tom námety z diskuzie  Predstavenstva. 
T: 28.02.2017                                                                             Z: JUDr. Čiampor    
    
 

Ad.9. Záver:  
Na záver podpredseda Ing. Igor Olajec poďakoval členom Predstavenstva a Dozornej 
rady za aktívnu účasť a za vecné pripomienky a námety. Predstavenstvo bolo 
ukončené 15.15 hod. 
 
Zápisnicu  spracoval : Ing. Dušan  Hajšel 

 
 
                                                                                              JUDr. Peter  Čiampor 
                                                                               predseda  predstavenstva  združenia 
 
 
Prílohy : Písomné materiály ktoré  boli predmetom  rokovania Predstavenstva združenia. 
 
 
 
 



 
 

             

 

 

 

     

 

 

 


