
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: 14.marca 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  7.12.2015  

2.  Informácia  zo snemu ÚNII REGIONÁLNYCH  ZDRUŽENÍ  VLASTNÍKOV NEŠTÁTNYCH  LESOV   

     SLOVENSKA, ktorý sa konal dňa 06.02.2016 v Turčianskych Tepliciach.  

3.  Zhodnotenie činnosti Združenia za rok 2015 – ústna informácia predsedu .  

4.  Predloženie pracovných materiálov na diskusiu a následné schválenie, ktoré budú predložené  

     na VZ  Združenia, ktoré sa bude konať  dňa 16.04.2016: 

     • Informácia o hospodárení Združenia v roku 2015 

     • Návrh rozpočtu Združenia na rok 2016 

     • Návrh projektu vzdelávacej a poradenskej činnosti na rok 2016 

     • Návrh Uznesenia na VZ zo dňa 16.04.2016 

 5. Rôzne: 

     • Informácia zo  zasadnutia Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska zo dňa 7.1.2016.  

     • List MŽP SR k Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Nízke Tatry. 

     • List ULPS Hačava, PS Hnúšťa  k problematike zriadenia exekučného záložného práva na  

        nehnuteľnosti.   

     • Stanovisko Ústrednej finančnej správy k daňovým licenciám  zo dňa 03.03.2016. 

     • 25 výročie vzniku ZVSaSLBBK .  

     •  VZ PEFC Slovensko – schválenie zástupcu združenia na VZ. 

     • Využívanie webovej stránky združenia – informácia. 

6.  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. 

Členovia predstavenstva dostali materiály  k bodom programu 1,2,4,5, písomnou formou. 

 

Ad.1. Kontrolu plnenia  uznesení z  posledného zasadnutia Predstavenstva  zo dňa  7.12.2015 vykonal 

Ing. Dušan Hajšel. Konštatoval, že všetky uznesenia z posledného zasadnutia Predstavenstva boli 

splnené. Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva zo dňa 7.12.2015  je prílohou tejto zápisnice. 



 

 

Ad.2. JUDr. Čiampor informoval Predstavenstvo o VZ ÚNII  REGIONÁLNYCH  ZDRUŽENÍ  VLASTNÍKOV 

NEŠTÁTNYCH  LESOV  SLOVENSKA, ktoré sa konalo 06.02.2016 v Turčianskych Tepliciach,  na ktorom 

sa osobne zúčastnil. Na  VZ  boli prítomní aj zástupcovia politických strán a MPRV SR. Na základe 

iniciatívy JUDr. Čiampora ako predstaviteľa  a predsedu ZVSaSLBBK  bolo prijaté MEMORANDUM „ 

Pozície neštátnych lesov Slovenska pre parlamentné voľby 2016 „.Memorandum bolo prijaté v mene  

celého sektora vlastníkov neštátnych lesov Slovenska. / Je prílohou zápisnice /.Memorandum dostali 

písomnou formou všetci členovia Predstavenstva. Predstavenstvo  dostalo na posúdenie aj návrh 

Memoranda, ktoré by malo schváliť naše VZ 16.04.2016. Bolo to politické vyhlásenie v rozsahu jednej 

strany a požiadavkami na vládu, aby ich  zapracovala do Programového vyhlásenia novej vlády SR.  

Návrh je prílohou zápisnice. Po rozsiahlej diskusii bol dosiahnutý koncenzus členov Predstavenstva 

a rozhodnuté tak, že na VZ 16.04.2016 bude predložené MEMORANDUM  z VZ   Únii regionálnych 

združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska a budeme na základe odporúčania  Predstavenstva 

žiadať o podporu členov nášho Združenia. Predstavenstvo zobralo informáciu JUDr. Čiampora na 

vedomie. 

 

Ad.3. Zhodnotenie činnosti Združenia za rok 2015 vykonal predseda Združenia JUDr. Čiampor. 

Parafrázoval  14 stranovú správu, ktorá bude predložená členom Združenia na VZ 16.04.2016. Správa 

je postavená ako odpočet činnosti Predstavenstva a kancelárie Združenia za rok 2015 vo všetkých 

oblastiach činnosti. Poukazuje  na naše  pretrvávajúce problémy , na úspechy ktoré sa nám podarili, 

ale aj na  neúspechy ktoré sa nám nepodarilo vyriešiť. Predstavenstvo zobralo  správu na vedomie. 

Správa je prílohou tejto zápisnice. 

 

Ad.4. JUDr. Čiampor predložil na schválenie dokumenty, ktoré písomnou formou dostali všetci 

členovia predstavenstva a budú predložené na VZ 16.04.2016:   

     • Informácia o hospodárení Združenia v roku 2015 

     • Návrh rozpočtu Združenia na rok 2016 

     • Návrh projektu vzdelávacej a poradenskej činnosti na rok 2016 

     • Návrh Uznesenia na VZ zo dňa 16.04.2016   

V diskusii pán Kolesár navrhol, aby školitelia  na seminároch boli  tak erudovaný, aby dali nám návody 

na riešenie problémov za účelom šetrenia financií a platenia čo najnižších daní.  

Pri neplatičoch je potrebné postupovať podľa Stanov Združenia a neplatičov ktorí nezaplatili 2 roky 

po sebe vylúčiť zo Združenia. 

Predstavenstvo predložené dokumenty schválilo a sú prílohou zápisnice. 

 

Ad.5. Rôzne : 

a/ Informáciu zo zasadnutia Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska zo dňa 7.01.2016 

podal JUDr. Čiampor. Zápisnicu dostali všetci členovia predstavenstva písomne a je súčasťou tejto 

zápisnice. Diskusia k tejto téme nebola. Predstavenstvo informáciu berie na vedomie. 

b/ Informáciu k listu MŽP SR k Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Nízke Tatry  podal 

JUDr. Čiampor. List dostali všetci členovia Predstavenstva a je prílohou tejto zápisnice.  Diskusia 

k tejto téme nebola. Informáciu Predstavenstvo berie na vedomie.  

c/ JUDr. Čiampor podal informáciu o liste ULPS Hačava- PS Hnúšťa a odpovedi na tento list z MPRV SR 

k problematike zriadenia exekučného záložného práva na nehnuteľnosti. Oba listy boli členom 



Predstavenstva dané písomnou formou vopred a sú prílohou tejto zápisnice. K danému problému 

bola diskusia, ktorá vyplynula zo života spoločenstiev a hlavne sa týkala registrácii zmlúv na  katastri.  

d/ JUDr. Čiampor informoval Predstavenstvo, že v novembri 2016 bude tomu 25 rokov, kedy naše 

Združenie vzniklo. Dal na zváženie, či k danému termínu zorganizujeme slávnostné zhromaždenie 

členov Združenia, alebo to spojíme s VZ za rok 2016 začiatkom roka 2017. Po výmene názorov 

Predstavenstvo  sa zhodlo na variante č.2. – na riadnom VZ   začiatkom roku 2017.  

e/ Predstavenstvo odsúhlasilo  pána Štefana  Ruska, člena Dozornej rady Združenia, aby zastupoval 

naše Združenie na  17. VZ PEFC Slovensko , ktoré sa bude konať 22.marca 2016 v budove 

Generálneho riaditeľstva š.p. LESY SR v Banskej Bystrici.  

f/ JUDr. Čiampor predložil Predstavenstvu na zváženie, ako postupovať pri zverejňovaní rôznych 

oznamov na našej webovej stránke. Má poznatky, že na našu webovú stránku chodí mnoho 

pozemkových spoločenstiev ktorí nie sú našimi členmi. Takto veľmi ľahko a hlavne bezplatne 

prichádzajú  k dôležitým informáciám. Veľa nečlenov nás kontaktuje aj e-mailovou formou 

a telefonický. Na jednej strane je to pozitívum a  svedčí to o našej dobrej povesti, na strane druhej 

žijeme v dobe, kedy za takéto služby sa platí. 

K tomuto bodu bola živá diskusia. Je potrebné sa dopracovať k tomu, aby všetky naše spoločenstvá 

mali  e-mailovú adresu a komunikácia bola e-mailovou formou. Poštová komunikácia je drahá. 

Doriešiť so správcom webovej stránky  kódovanie  kapitoly, kde by boli dávané informácie pre naše 

spoločenstvá. Združenie musí prijať vymoženosti doby , znížiť náklady a zlepšiť  informovanosť 

členskej základne. To sa dá dokázať iba navrhovanými riešeniami.  

g/ Ing. Olajec predložil návrh na vystúpenie - prezentáciu komerčnej firmy z Brezna na VZ 16.04.2016 

za  poplatok – úhradu časti nákladov VZ. Predstavenstvo s návrhom súhlasilo. 

h/ JUDr. Čiampor informoval o stanovisku Ústrednej finančnej správy k daňovým licenciám zo dňa 

03.03.2016. Stanovisko bolo dané písomne a je prílohou zápisnice. 

 

U Z N E S E N I E : 

 

A./ Predstavenstvo berie na vedomie všetky písomne predložené materiály ktoré boli predmetom  

       jednania dnešného predstavenstva. 

 

B./ Schvaľuje: 

       1. MEMORANDUM „ Pozície neštátnych lesov Slovenska pre parlamentné voľby 2016“,  ktoré   

           bolo  schválené VZ Úniou regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska   

           06.02.2016 v Turčianskych Tepliciach. 

      2. Správu o činnosti Predstavenstva Združenia za rok 2015, ktorá bude predkladaná na VZ.  

      3. Materiály  na VZ ktoré sa bude konať 16.04.2016:  

          • Informácia o hospodárení Združenia v roku 2015 

          • Návrh rozpočtu Združenia na rok 2016 

          • Návrh projektu vzdelávacej a poradenskej činnosti na rok 2016 

          • Návrh Uznesenia na VZ zo dňa 16.04.2016   

      4. Mandát pána Štefana Ruska na 17. VZ PEFC Slovensko ktoré bude na LESY š.p. v B.B. 

      5. Pripomenutie si 25 výročia  založenia Združenia v rámci riadneho VZ v roku 2017.   

      6. Vystúpenie – prezentáciu komerčnej firmy na VZ 16.04.2016 za poplatok – refundáciu časti  

          nákladov.  



C./ Ukladá: 

      1. Predsedovi Združenia na VZ  ZVSaSLBBK 16.04.2016 predložiť na schválenie  členom   

          Združenia MEMORANDUM „ Pozície neštátnych lesov Slovenska pre parlamentné voľby    

          2016“,  ktoré  bolo  schválené VZ Úniou regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov   

          Slovenska  06.02.2016 v Turčianskych Tepliciach. 

          T: 16.04.2016                                                                                            Z: JUDr. Čiampor 

      2. Opakovane – posledný krát  vyzvať neplatičov členského príspevku a poistného LS na  

          zaplatenie si svojich  záväzkov. V opačnom prípade postupovať v zmysle Stanov Združenia   

          a ak nezaplatili za posledné 2 roky,  zrušiť ich členstvo v združení a tiež zrušiť i poistenie   

          členov LS v poisťovni UNIQA. 

          T: 31.05.2016                                                                                             Z: Ing. Hajšel  

      3. Doriešiť zakódovanie webovej stránky a kód poskytnúť všetkým členom Združenia, za účelom   

           prístupu k informáciám. Vo väčšom rozsahu využívať webovú stránku ako formu, ako dostať 

           informácie na pozemkové spoločenstvá.  

          T:  31.05.2016                                                                                            Z: Ing. Hajšel                                                                                                                              

      4. Vykonať potrebné opatrenia, aby komunikácia so spoločenstvami e-mailovou formou  

          dosiahla úroveň aspoň  50 % do konca roku 2016 a  65 % do konca roku 2017. 

           T: v texte                                                                                                    Z: Ing. Hajšel 

 

Záver :  

Na záver predseda JUDr. Čiampor poďakoval členom Predstavenstva a Dozornej rady za aktívnu účas 

na zasadnutí.  Predstavenstvo bolo ukončené 14.55 hod. 

 

 

Zápisnicu spracoval: Ing. Dušan Hajšel 

 

                                                                                                        JUDr. Peter  Čiampor 

                                                                                          predseda  predstavenstva združenia 

 


