
ZDRUŽENIE  VLASTNÍKOV  SPOLOČENSTEVNÝCH  A SÚKROMNÝCH  LESOV  

                                        BANSKOBYSTRICKÉHO  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: 30 mája  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. Vyhodnotenie  posledného valného zhromaždenia, konaného dňa  16.04. 2016. Prerokovanie    

    diskúznych  príspevkov  z valného zhromaždenia.    

3. Informácia  zo  stretnutia s vedúcim služobného úradu MPRV SR  Ing. Regecom, ktoré sa   

    uskutočnilo dňa  20.04.2016 o 13.00 hod na MPRV SR.   

4. Informácia  zo zasadnutia Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska. 

5. Prerokovanie  pripravovaných návrhov  k  úprave legislatívnych noriem týkajúcich sa PS. 

6. Informácia o pripravovanej exkurzii so zástupcami firmy Slovwood Ružomberok a.s. v SCP   

    Ružomberok v dňoch 06.06.2016 – 09.06.2016.    

7.Informácia o pripravovanom seminári : Sortimentácia a ocenenie drevnej hmoty. 

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

    príspevkov  a poistenia  členov LS.  

9. Rôzne  

10. Záver 

 

      Zasadnutie predstavenstva otvoril a viedol predseda Predstavenstva JUDr. Peter Čiampor.  

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

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. Zhodnotenie posledného Valného zhromaždenia,  ktoré sa konalo 16.04.2016  vykonal JUDr. 

Peter Čiampor. Konštatoval, že Valné zhromaždenie splnilo svoje poslanie. Správa o činnosti bola 

podrobná a zároveň kritická  a  dala obraz o našej práci. Ocenil aj diskusiu , ktorá bola vecná. Mrzí ho, 

že naše argumenty  a požiadavky  na legislatívne zmeny v zákonoch sa darí presadzovať veľmi 

pomaly, čo u niektorých spoločenstiev vyvoláva  pesimistické nálady. Kritický sa vyjadril k účasti hostí 

na Valnom zhromaždení. Z pozvaných sa zúčastnili iba dvaja. Zástupca MPRV SR Ing. Rozkopal a Ing. 

Ivan, v zastúpení Rektora Technickej univerzity vo Zvolene. Z pozvaných sa ospravedlnila iba pani 

ministerka MPRV SR.  



Na túto skutočnosť upozornil aj Ing. Šajban, ktorý povedal : „Chýbajú tu ľudia, ktorí by nám mali 

pomáhať a niektorí  aj hájiť a presadzovať naše záujmy.“ 

Uznesenia z Valného zhromaždenia  sa postupne plnia v zmysle harmonogramu. V stanovenom 

termíne boli splnené uznesenia číslo 1, 4 a 5. Ostatné sú v plnení. 

 

 Ad.3. Informáciu  zo  stretnutia s vedúcim služobného úradu MPRV SR  Ing. Jaroslavom Regecom, 

ktoré sa   uskutočnilo dňa  20.04.2016 o 13.00 hod na MPRV SR podal JUDr. Peter Čiampor . 

Stretnutia sa zúčastnili aj ďalší vedúci pracovníci MPRV SR / vedúci ekonomického odboru a vedúca 

odboru ktorá ma na starosti dotácie /. Stretnutie bolo   zvolané na príkaz pani ministerky, ktorá 

poverila  Ing. Jaroslava  Regeca, vedúceho služobného útvaru riešiť  naše problémy a následne ju 

informovať  o prijatých záveroch. 

Na stretnutie sme priniesli tieto  témy na riešenie : 

- Zákon č.229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

- Zákon č.326/2005 Z.z. o lesoch 

- Zrušenie zákona č.80/1998 Z.z. 

- Zákon č. 97/2013 Z.z. 

- Podpora sceľovania pôdy v urbároch a skupovanie pôdy urbármi, ktoré hospodária na pôde, 

- Zákon č.251/2012 Z.z. o energetike 

- Zákon č.543/2002 Z.z.  o ochrane prírody 

- Zákon č.595/2003 Z.z. o dani z príjmu 

- Zákon č.274 /2009 Z.z. o poľovníctve  

- Zákon o miestnych daniach  

- Model Podporného solidárneho fondu pre LH 

- Systémovú podporu LH pri zabezpečovaní ekosystémových služieb 

- Využitie zdrojov Enviromentálneho fondu na podporu LH 

- Podpora LH z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

- Postavenie Urbáru na pozíciu sociálneho podniku, ako významného prvku lokálnej ekonomiky   

  najmä v chudobných horských regiónoch.  

- Obnovenie činnosti medzirezortnej komisie MPRV SR  a MŽP SR. 

- Dynamizácia Koordinačnej rady pre Akčný plán Národného programu využitia potenciálu dreva SR 

Vedúci služobného úradu MPRV SR  Ing. Jaroslav Regec prisľúbil vytvorenie  legislatívnych komisií, 

ktoré  by analyzovali naše požiadavky v súčinnosti s nami a následne pripravili návrh legislatívnych 

zmien. 

 

Ad.4. Informáciu  zo zasadnutia Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska , ktorá sa konala 

5. apríla 2016 podal JUDr. Peter Čiampor. Konštatoval, že na zasadnutí bol prítomný aj Ing. Dóczy, 

zástupca Sekcie LHSD MPRV SR. Nosnou témou rokovania boli naše problémy , ktoré budú 

prerokovávane s vedúcim služobného úradu MPRV SR Ing. Jaroslavom  Regecom  20.04.2016 na 

MPRV SR. 

 

Ad.5.Predseda  Predstavenstva JUDr. Peter Čiampor informoval členov predstavenstva o odoslanom 

liste  vedúcemu služobného úradu MPRV SR  Ing. Jaroslavovi Regecovi dňa 12.05.2016. V liste sa 

konštatuje, že Rada ZVNL Slovenska  v  zmysle záverov zo stretnutia ktoré sa uskutočnilo dňa 

20.4.2016 predkladá návrhy na zmeny a doplnky zákonov, ktoré sú nutné pre zlepšenie sociálneho 



a ekonomického postavenia lesných a lesnícko – poľnohospodárskych podnikov na Slovensku. Jedná 

sa  o tieto zákony : 

- Zákon č.229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

- Zákon č.326/2005 Z.z. o lesoch 

- Zrušenie zákona č.80/1998 Z.z. 

- Zákon č. 97/2013 Z.z. 

- Podpora sceľovania pôdy v urbároch a skupovanie pôdy urbármi, ktoré hospodária na pôde, 

- Zákon č.251/2012 Z.z. o energetike 

- Zákon č.543/2002 Z.z.  o ochrane prírody 

- Zákon č.595/2003 Z.z. o dani z príjmu 

- Zákon č.274 /2009 Z.z. o poľovníctve  

- Zákon o miestnych daniach  

- Model Podporného solidárneho fondu pre LH 

- Systémovú podporu LH pri zabezpečovaní ekosystémových služieb 

- Využitie zdrojov Enviromentálneho fondu na podporu LH 

- Podpora LH z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

- Postavenie Urbáru na pozíciu sociálneho podniku, ako významného prvku lokálnej ekonomiky   

  najmä v chudobných horských regiónoch.  

- Obnovenie činnosti medzirezortnej komisie MPRV SR  a MŽP SR. 

- Dynamizácia Koordinačnej rady pre Akčný plán Národného programu využitia potenciálu dreva SR 

Zároveň bol pripojený Model obhospodarovania pôdy v lesných regiónoch Slovenska súkromnými 

vlastníkmi lesov, ktorí sú súčasne vlastníkmi poľnohospodárskej pôdy.  

JUDr. Čiampor požiadal všetkých členov Predstavenstva a DR, aby dali svoje podnety a návrhy 

písomnou formou, ktoré potom v jednotlivých legislatívnych komisiách  budeme presadzovať. 

Doposiaľ písomne predložil pripomienky a návrhy k zákonu č.97/2013 Z.z. Ing. Rudolf Galgon, začo 

mu poďakoval. Pripomienky sú prílohou k zápisnici. 

 

Ad.6. Informáciu o pripravovanej exkurzii so zástupcami firmy Slovwood Ružomberok a.s. v SCP   

Ružomberok v dňoch 06.06.2016 – 09.06.2016 podal Ing. Dušan Hajšel. 

Konštatoval, že bolo poslaných 170 pozvánok. Počet prihlásených je nasledovní: Pondelok 6.6.2016 , 

vstup o 10.00 hod . = 7 osôb,  Utorok 7.6.2016, vstup o 10.00 hod. = 4 osoby, Streda 8.6.2016 , vstup 

o 10.00 hod. = 4 osoby, vstup o 13.00 hod. = 3 osoby, Štvrtok 9.6.2016 , vstup o 10.00 hod : = 1 

osoba. Spolu : 19 osôb.  Celkové náklady : cca 140,- EUR.  

 

Ad.7. Informáciu o pripravovanom seminári : Sortimentácia a ocenenie drevnej hmoty podal JUDr. 

Peter Čiampor. Konštatoval, že seminár navrhujeme urobiť v prednáškovej miestnosti Technickej 

univerzity vo Zvolene. Prednášajúcim bude Doc.Ing. Suchomel CSc. Treba zvážiť či je vhodné seminár 

urobiť aj na sklade guľatiny / napríklad v Lieskovci / a tiež , či ho rozšíriť o niektorú  ďalšiu  tému 

podľa  tematického plánu na rok 2016. Názory v diskusii  boli rôzne. Zhoda bola  iba v jednej téme. 

Podrobnosti bude potrebné prerokovať  aj s prednášajúcim a podľa  jeho návrhov seminár pripraviť. 

 

Ad.8. Informáciu  o stave finančných prostriedkov na  BÚ združenia a stave platenia  členských  

príspevkov  a poistenia  členov LS  podal Ing. Dušan  Hajšel. 

Konštatoval, že stav na bežnom účte k 26.5.2016 je 8 127,06 EUR. 

Počet uhradených faktúr je 132 zo 170 v sume 7 000,55 EUR. Čo je 78 %.  Počet neuhradených faktúr 



je 37 v sume 1 628,62 EUR. Čo je 22 %.  

Počet uhradených faktúr za poistenie členov LS je 57 v sume 504,64 EUR. To je 79 %. Počet 

neuhradených faktúr je 15 v sume 126,16  EUR. Združenie poistku poisťovni muselo zaplatiť. Dá sa 

povedať, že úverujeme  tých, ktorí nám doposiaľ poistenie nezaplatili 

Ďalej poukázal na nedisciplinovanosť  pozemkových spoločenstiev. Od spoločenstiev nedostávame 

zmeny názvov PS, zmeny členov lesnej stráže a komunikácia je mnohokrát problémová. Najväčší 

problém je u poistených osôb členov LS. Tu sa vyžaduje presný aktuálny názov PS, meno a priezvisko 

člena LS, rodné číslo, bydlisko a číslo preukazu člena LS. Evidencia musí byť jednotná na PS, na našom 

Združení a v poisťovni UNIQA. Pokiaľ to tak nie je, hrozí problém pri plnení poistnej udalosti. Zo 

zákona je povinnosť poistenia člena LS. K danej problematike bola bohatá diskusia. Všetci členovia 

Predstavenstva sa zhodli v názore, že tí ktorí si neplnia povinnosti a nesplnia si ich ani po písomnom 

vyzvaní, poistenie členov LS im zrušiť a zrušenie im písomne oznámiť. 

 

Ad.9.Rôzne:  

a/ JUDr. Peter Čiampor informoval členov predstavenstva o stanovisku MPRV SR  k spaľovaniu 

biologicky rozložiteľného odpadu. Samotná legislatíva na úseku odpadového hospodárstva vylučuje 

lesnícky materiál spod judikatúry zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Tento zákon sa nevzťahuje na hnoj, slamu alebo iný prírodný poľnohospodársky materiál, 

alebo lesnícky materiál, ktorý nevykazuje nebezpečné vlastnosti a používa sa v poľnohospodárstve, 

lesníctve, alebo na získanie energie z tohto materiálu procesmi alebo spôsobmi, ktoré nepoškodzujú 

životné prostredie ani neohrozujú zdravie  ľudí. Tento materiál bude daný na našu webovú stránku. 

 

b/ JUDr. Peter Čiampor informoval členov predstavenstva o podpísaní Memoranda :„ ZVOLEN – 

mesto lesníctva. „  Je to aktivita Mesta Zvolen za účelom propagácie Mesta Zvolena a naopak. 

Memorandum podpísali : Mesto Zvolen, EuroForest, s.ro., Lesy SR š.p. Lesnícke a drevárske múzeum, 

Lesný podnik mesta Zvolen,  NLC, PEFC Slovensko, SLK, TU Zvolen, TU – Lesnícka fakulta ZV., Ústav 

ekológie lesa SAV,  ZOL SR,  ZVSaSLBBk. Za tým účelom bude vypracované aj logo, ktoré budú 

používať vo svojom písomnom styku všetci zainteresovaní.  

c/ JUDr. Peter Čiampor informoval o blížiacom sa  25 výročí vzniku nášho združenia. Túto udalosť si 

pripomenieme na VZ v roku 2017,  ako bolo už dohodnuté na predstavenstve združenia. Máme 

v pláne oceniť aj našich dlhoročných členov a tie orgány a inštitúcie, ktoré nám pomáhajú v našej 

práci. Na najbližšie zasadnutie pripravíme návrh ocenených a scenár pripomenutia si tohto výročia.  

 

d/ JUDr. Peter Čiampor informoval o záujmovom  liste firmy GLOBUS –MMs.r.o. Lučatín o dubovú 

guľatinu pre potreby výroby lamiel .  

Kvalita:  hrúbka + 35 cm, dĺžka výrezu : 2,5-3m 5-6 m, 8-10m, kvalita podľa STN: II.tr. / výber z IIIA/B 

tr.  Množstvo : 250 m3 / mesačne. Kontaktná osoba : Juraj Brunčák, mobil : 0911657873, e-mail : 

jurajbruncak@gmail.com  

e/ JUDr. Peter Čiampor informoval o liste PEFC Slovensko. Okrem iného povedal, že náklady  za 

certifikáciu lesa sa odvíjajú od výmery lesa. Do 50 ha je to 0,68 €/ ha  a nad 1000 ha 0,15 €/ha. 

V každom prípade je to aj vecou dohody pri uzatváraní zmluvy s PEFC. 

Predstavenstvo zobralo informácie na vedomie. 

mailto:jurajbruncak@gmail.com


 

U Z N E S E N I E : 

 

A./ Predstavenstvo berie na vedomie všetky písomne  a ústne informácie,  ktoré boli predmetom  

       jednania dnešného predstavenstva. 

 

B./ Schvaľuje: 

       1. Seminár na tému: „Sortimentácia a ocenenie drevnej hmoty „ zorganizovať podľa odporúčania  

           lektora Doc. Ing. Suchomela ,CSc  tak, aby jeho efekt bol čo najlepší. 

 

 

      2. Návrh Ing. Dušana Hajšela  na zrušenie poistenia členov LS v Poisťovni UNIQA  tých členov LS,  

          ktorí si  poistné nezaplatili a neaktualizovali svoje údaje ani po viac  násobnej urgencii.  

 

      3. Pripomenutie si 25 výročia vzniku Združenia na riadnom VZ v roku 2017 s tým, že v správe  

          o činnosti bude aj krátka história po ktorej združenie prešlo a ocenenie  tých, ktorí sa najviac  

          pričinili na dosiahnutých výsledkoch a tých ,ktorí nám najviac pomáhali. 

           

C./ Ukladá: 

 

      1. JUDr. Čiamporovi  zorganizovať seminár na tému: „Sortimentácia a ocenenie drevnej hmoty „  

          podľa odporúčania   lektora  Doc. Ing. Suchomela ,CSc  tak, aby jeho efekt bol čo najlepší. 

          T:  do 30.06.2016                                                                              Z: JUDr. Čiampor 

 

      2. Ing. Hajšelovi – posledný krát  vyzvať neplatičov  poistného LS na  zaplatenie si svojich 

          záväzkov a aktualizovanie osobných údajov členov LS.  V opačnom prípade zrušiť  

          poistenie členov LS v poisťovni UNIQA  v  zmysle platných Stanov Združenia. 

          T: 30.6.2016 /31.08.2016                                                               Z: Ing. Hajšel  

 

       3. JUDr. Čiamporovi pripraviť do najbližšieho Predstavenstva  scenár   pripomenutia si 25  

           výročia založenia združenia na VZ  v roku 2017. 

           T: 09.2016                                                                                         Z: JUDr. Čiampor  

 

       4. Všetkým členom Predstavenstva  a DR vypracovať  návrhy legislatívnych zmien zákonov ,ktoré  

           považujú za potrebné zmeniť, ako podklad  pre legislatívne komisie zriadené vedúcim úradu  

           MPRV SR Ing. Regecom na základe našej iniciatívy. Tieto návrhy zaslať  na sídlo združenia   

          Študentská 20, 960 01 Zvolen.  

          T: 30.06.2016                                                                                   Z: Členovia predstavenstva a DR  

 



                                                                        

Ad.10. Záver :  

 

Na záver predseda  predstavenstva  JUDr. Peter  Čiampor poďakoval členom Predstavenstva 

a Dozornej rady za  aktívnu účasť . Predstavenstvo bolo ukončené 14.55 hod. 

 

 

Zápisnicu spracoval: Ing. Dušan Hajšel  

 

 

 

                                                                                                        JUDr. Peter  Čiampor 

                                                                                          predseda  predstavenstva združenia  

 

 

 

 

PRÍLOHY : písomné materiály  ktoré boli predmetom rokovania Predstavenstva združenia. 

 


