
                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 : 12 decembra  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.   

    Informácia z rokovania  u pani ministerky Matečnej.   

3. Stručné zhodnotenie  našej  práce za rok  2016. Pohľad členov predstavenstva na prácu združenia    

    v roku 2016.  Čo sa urobilo a čo sme neurobili. A čo sa mohlo urobiť. 

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

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

    príspevkov a poistenia členov LS. 

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

7. Rôzne 

8. Záver  

   Zasadnutie  predstavenstva  otvoril  a viedol predseda  Združenia  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  sa plnia.  Niektoré 

majú dlhodobý charakter a niektoré budú zročné k termínu konania VZ. 

Ad.2. Ústnu informáciu  o aktivitách Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska od júna 

2016 a  z rokovania  u pani ministerky Matečnej podal  JUDr. Čiampor. Konštatoval, že všetky naše 

problémy boli zapracované do  MEMORANDA , schválené na našom VZ a na VZ  asociovaných členov 

Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska  v Turčianskych Tepliciach 6. februára 2016 

a zaslané pani ministerke  Matečnej.  Následne sa uskutočnili dve stretnutia na úrovni vedúceho 

úradu MPRV SR bez  želateľného efektu. Preto sme sa dožadovali stretnutia s pani ministerkou. Tá 

nás prijala  24.októbra 2016 o 10 hod. Vyčlenila si pre rokovanie čas  v rozsahu 45 minút. Spoločne 

sme prešli nasledovné zákony : 

-Zákon č. 229/1991 Z.z. o reštitučných nárokoch – nebude sa riešiť. 

-Zákon č. 80/1998 Z.z.  o tzv. neznámych vlastníkoch – nebude sa riešiť. 

-Zákon č. 97/2013 Z.z. – bude aktualizovaný v roku 2017. Je potrebné sa dôkladne pripraviť, aby sa 

naše požiadavky dostali do návrhu novelizácie zákona.  



-Zákon č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní poľnohospodárskej pôdy – bude sa novelizovať. Tento problém 

má záujem riešiť  aj  strana SMER- SD, ako to bolo deklarované  na sneme 10.12.2016 v Prešove.  

-Zákon č. 326/2005 Z.z.  o lesoch by mal tiež byť novelizovaný.  

- V krátkosti sa ešte  hovorilo o zákonoch č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a č.595/2003 Z.z. o dani 

z príjmu. K ďalším naším požiadavkám sme sa nedostali. Rokovanie bolo ukončené.  

Konštatoval, že na ministerstve boli vykonané personálne zmeny, je potrebný čas na zorientovanie sa 

v daných problematikách nových pracovníkov. 

V druhej časti sa vrátil k zasadaniu Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, ktoré sa 

uskutočnilo 13.októbra 2016. Podrobnosti  zo zasadnutia sú uvedené v zápise z 24.10.2016. 

V diskusii k tomuto bodu odzneli tieto myšlienky:  

- Ing. Šajban :  20 rokov hovoríme o problémoch s líniovými stavbami a doposiaľ sa nič neurobilo   

   v prospech súkromného vlastníctva. Bol daný prísľub z MPRV SR že sa to vyrieši do konca roku 2012.  

- p.Kolesár : Vlastník  platí u notára aj zato, čo nemôže používať. Už tu sa začína tento dlhoročný  

   problém.  

- Ing. Vanka : Myslím si, že v tomto prípade je porušované ústavné právo. Bolo by vhodné poradiť  sa   

   o tejto záležitosti s ústavným právnikom a začať konať.  

- Využime k tomu pripravované stretnutie / míting/  v Bratislave v jarných mesiacoch. 

 

Ad.3. Stručné zhodnotenie  práce za rok  2016 vykonal predseda JUDr. Čiampor.  Konštatoval, že 

úlohy ktoré sme si pre tento rok  dali,  boli splnené. Vysoko pozitívne ocenil  našu webovú stránku, 

čím sa zlepšila komunikácia s pozemkovými spoločenstvami.  Našu stránku navštevujú nielen naši 

členovia, ale i nečlenovia. Podľa štatistiky sledovania, stránku mesačne pozrie cez 200 respodentov. 

Myslí si, že aj vzdelávacia činnosť  mala vyššiu úroveň. Veľa  priestoru a času  bolo venované 

poradenskej a konzultačnej činnosti. Poskytovali sme poradenstvo aj nečlenom. Veľa energie sa 

venovalo k presadzovaniu prijatého MEMORANDA  na  MPRV SR.  Informovanosť našich členov je 

veľmi dobrá.  Záujem o našu činnosť  a aktivity stúpol. Má pocit, že práce v centrále združenia 

pribúda.  Vzrastá počet akcií ktorých sa zúčastňujeme. Práca predsedu a podpredsedov ako aj 

tajomníka je náročná na čas. Pribúda aj administratívnej roboty v podobe stanovísk, názorov,  

štatistík, výkazov a rôznej korešpodencie.  Nedostatky  a rezervy vidí v účasti na seminároch, 

v disciplíne platenia členských príspevkoch  a poistného a hlavne v nízkej členskej základni.   

Zo strany členov predstavenstva  odzneli tieto myšlienky : 

- naďalej skvalitňovať výber lektorov na pripravované semináre. Je požiadavka nových tvári. 

- urobilo sa veľa dobrého a pozitívneho. Netreba sa dať odradiť, treba pokračovať v tomto trende. 

- z každého vystúpenia, z každej prednášky, z každého stretnutia  si človek niečo odnesie, ale sám  

   musí chcieť. Nielen kritizovať a nadávať, je potrebné vidieť to dobré a ten prínos pre človeka.  

   Naša problematika je veľmi zložitá. Niektorí  ju robíme už 25 rokov a veľa ešte nevieme. Čo je   

   horšie, nevedia nám to ani jednoznačne vysvetliť. 

- na ministerstvách nie sú tie najkvalitnejšie  persóny. Sú aj slabo platené. A potom to tak vypadá   

   v spoločnosti. Niet odborníkov na neštátne lesy.  Neštátny sektor ako keby bol odstrčený na okraj. 

   Neštátny sektor by mal mať na ministerstve svoju sekciu.  

- ak združenie zanikne, bude to veľmi zle. Táto forma je veľmi dobrá, je len na škodu,  že si ju   

   nevážime. Potom ťažko dokážeme presadiť svoje požiadavky. Preto je potrebné s tým niečo robiť. 

   čaká nás postupné omladzovanie. Bude prichádzať do výborov spoločenstiev mladá krv.  Treba si    

   byť vedomí, že každý je nahraditeľný. Mladí musia dostať šancu a priestor sa realizovať. 

          



 

Ad.4. Ing. Hajšel  podal ústnu  informáciu o aktuálnom stave poistenia členov  lesnej stráže 

v poisťovni UNIQA. Konštatoval, že všetko je ukončené. Čakáme na  novú poistnú zmluvu a faktúru 

poistného. Poisťovňa nevie vydať  každému poistencovi potvrdenie o poistení, preto sme sa dohodli 

že to urobíme my s odvolaním sa na číslo poistnej zmluvy v prvom polroku 2017. Ďalej informoval, že 

v rámci poistenia členov LS nie je možné poistiť ďalšie osoby ktoré vykonávajú svoju činnosť v lese. 

Poisťovne to nemajú ako titul poistenia. Takáto poistka by bola niekoľko krát vyššia, ako je to 

u poistení členov LS. Túto úlohu možno považovať za splnenú. Je len na škodu, že dve pozemkové 

spoločenstvá do dnešného dňa neuhradili poistné za rok 2016. Jedná sa o Urbársku spoločnosť 

Bzovská Lehôtka a Urbár – Želiar – Pasienky , PS Hliník nad Hronom. Zopakoval, že pokiaľ by si 

Pozemkové spoločenstvá poisťovali svojich členov LS individuálne, poistné by bolo až do 75 

EUR / na osobu.  

Ad.5. 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 :171. 

Stav bežného účtu k 31.12.2015 : 4 589,61 €  

Stav bežného účtu k 6.12.2016 :  4 872,81 €  

Počet vystavených faktúr za členské na rok 2016 : 170  v sume:   8 649,56 €  

Počet uhradených faktúr : 158  v sume:   8 204,14 € , percentuálny podiel : 93 % 

Počet neuhradených  faktúr : 12  v sume  445,42 €,  

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 €   

Neplatiči členského príspevku za rok 2016:     

- Lesná spoločnosť Gregorova Vieska PS - 39,99€  

- Spolok lesomajiteľov, PS Pleš – 16,55€ 

- Urbariát, PS Trebeľovce – 24,25€ 

- Urbár, PS JAVOR, Divín Lazy – 4,75€ 

- Bývalí urbarialisti a želiari Píla, PS – 12,72€ 

- Pozemkové spoločenstvo Teplý  Vrch – 24,82  

- Urbárska spoločnosť, PS Horné Strháre – 62,-  € 

- Urbárska a lesná spoločnosť – PS Čelovce – 83,15€ 

- Urbárska spoločnosť Bzovská Lehôtka – 49,07€ 

- Urbár – Želiar – Pasienky, PS Hliník nad  Hronom – 71,92 € 

- ČAJKOV, Lesné PS – 28,74 €  

Ďalej Ing. Hajšel podal odpočet uznesenia : Pripraviť návrhy   na  zvýšenie  príjmov združenia  a  

zlepšenie finančnej situácie Združenia.  T : 28.02.2017 . V úvode konštatoval, že len  necelých 27 %  

pozemkových spoločenstiev je organizovaných v našom združení. Ostatné spoločenstvá sa vezú   

a užívajú si to, čo združenie a Rada presadí. Poukázal na zlú finančnú situáciu  a nedostatok financií na 

odmeny   funkcionárom združenia. Pokiaľ sa nenájde dohoda na financovanie združenia, financie na 

odmeny  predsedu, tajomníka a ekonómky nebudú. Pritom tieto odmeny sú už teraz symbolické 

a pokrývajú len ich náklady na výkon funkcií. 



Poukázal na štruktúru  členských príspevkov, kde doposiaľ sa platí 0,25 €/ ha.  

Členské do 5,-€  platí  5 PS=2,9% zo 170 PS organizovaných v združení 

5-10€ - 12 =7%                 10-15€-16=9,4%                15-20€-13=7,6%             20-25€-11=6,4%      

25-30€ -12=7%                 30-35€-13=7,6%                35-40€-11=6,4%             40-45€-8  =4,7%  

45-50€ -5  =2,9%              50-60€-12=7%                   60-70€-17=10%               70-80€-5=2,9%  

80-90€ -8=4,7%                90-100€-8=4,7%                100-125€-3=1,7%            125-150€-1=0,58%  

150-175€-2=1,17%          175-200€-6=3,5%              200-225€-0                       225-250€-0 

250-275€-0                       275-300€-1=0,58%            Nad 300,-€-1=0,58%  

- Kategória platenia členského príspevku 0,55€ - 25,-€ = 57% PS 

- Kategória 50,-€  až  70,-€ = 29% PS a kategória 80,-€  až 100,-€  = 16% 

- Bez čoho by združenie ťažko prežilo  je odvod 2% z daní a dary. 

- Poistenie členov LS cez združenie je cca 10 krát lacnejšie ako keby PS sa poisťovali na priamo. 

Ďalej predložil kalkuláciu skutočných nákladov na jedno Pozemkové spoločenstvo. Do nákladov nie 

sú započítané odmeny a odvody a taktiež ani cestovné náhrady ktoré si platí každý sám z odmien.  

- Poštovné, známky  / 6 x 050€= 3,-€ .................................................................................        3,-€  

- Papier , obálky, tonery, kancelárske potreby ..................................................................    . 0,80€  

- Telefóny, internet / 80 % telefonátov sa realizuje so súkromných liniek /......................      2,80€  

- Prenájom kancelárie združenia .......................................................................................      1.36€  

- Bankové poplatky ............................................................................................................      1,53€  

- Členské príspevky Rada a PEFC = 300,-€ .........................................................................       1,76€  

- Občerstvenie / káva, čaj, cukor, voda, mlieko, bageta, / .................................................      0,40€ 

- Nepredvídané náklady, servis, opravy, ............................................................................      0,50€  

- Vzdelávacia činnosť, semináre, / 3 x 600,- € = 1800,-€ ....................................................  10,60€  

- Údržba a prevádzka webovej stránky združenia / minimálne 200,- € ročne / .................     1,60€ 

NEVYHNUTNÉ  NÁKLADY   V PREPOČTE  NA   JEDNO    POZEMKOVÉ  SPOLOČENSTVO       24,35€  

================================================================================  

Povedal, že je presvedčený o tom, že minimálne členské by malo byť 25,- € .  Solidaritu by uplatnil 

iba pre tých, ktorí teraz platia členské do 5,- €  

Hospodárenie  v roku 2016 považuje za dobré. Platobná disciplína Pozemkových spoločenstiev je zlá. 

Združenie úveruje PS. Situáciu k dnešnému dňu považuje za udržateľnú a hlavné úlohy ktoré boli 

schválené, budú všetky splnené. Bez zmeny financovania v roku 2017, nebudú financie na odmeny. 

Ďalej vyčíslil platby / náklady/, ktoré bude potrebné uhradiť do konca apríla 2017, pokiaľ nabehnú 

platby faktúr členského príspevku:  

- Mzdy a odvody za mesiace: 12, 01,02,03,04 – v roku 2017 znížené na 50ˇ....................... 1 605,-€ 

- Variant  číslo 2. Bez zníženia odmien .................................................................................2 630,-€  

- Telefón a internet ...............................................................................................................   200,-€  

- Poistenie členov LS na rok 2017 .........................................................................................    730,-€  

- Seminár  ekonómiek PS  .....................................................................................................    600,-€  

- Poštovné  VZ a seminár    ....................................................................................................   200,-€   

- Členské v Rade a PEFC ........................................................................................................    300,-€ 

- Nájomné  za kanceláriu ......................................................................................................      95,-€   

- Servis a prevádzka webovej stránky za rok 2016 ...............................................................     200,-€  

- Ing. Olajec – schválená odmena na rok 2016 za služby 12 x 40,-€ = 480,-€ .......................     480,-€  

                                                                                               SPOLU  VARIANT  č.1 :  ................... 4 420,-€ 

                                                                                               SPOLU  VARIANT č.2. : .................... 5 445,-€  



Konštatoval, že pri prijatí navrhovaných opatrení  združenie môže prežiť,  pokiaľ začnú nabiehať 

platby faktúr.  Pokiaľ opatrenia prijaté predstavenstvom nebudú, združenie sa dostane do platobnej 

neschopnosti. 

NÁVRHY  KTORÉ  BY  MALI  SKONSOLIDOVAŤ  FINANCIE  ZDRUŽENIA  KRÁTKODOBO  A DLHODOBO: 

1./ PS ktoré platia podľa výmery členské do 5,-€ ponechať tak ako doposiaľ:  0,25€/  ha. 

2./ Stanoviť minimálne členské : 25,-€ / na rok. 

3./ Spoplatniť semináre symbolickou čiastkou / obvykle sa na seminár platí 45 až 60,-€ /  

      - seminár pre ekonómky .............................. 7,-€  

      - ostatné semináre : .................................... 10 až 15,-€ / na osobu podľa počtu lektorov a tém.  

4./ Poistenie členov LS stanoviť na 10,- € na osobu tak, že vo faktúre vyčísliť poistné: 6,64€ a réžiu 

      3,36€. Spolu fakturovať : 10,-€ Poznámka : Individuálne poistenie je 75,- €.  

5./ Zhospodárniť bankové poplatky. Rokovať s Telekomom a.s.  o znížení nákladov na priamu linku   

      a internet. Znížiť náklady na poštovné, prezent, réžiu.  

6./ Zvýšiť členskú základňu. Požiadať  o pomoc Obvodné úrady v rámci BBK. 

7./ Požiadať MPRV SR  a Samosprávny kraj o finančnú pomoc na vzdelávaciu činnosť.  

8./ Od 1.1.2017 znížiť odmeny  pre JUDr. Čiampora, Ing. Hajšela  a Paučovú  na polovicu.  

K  predloženým analýzam a opatreniam sa rozpútala živá diskusia so spoločným záverom :  

Predstavenstvo predložené návrhy  na konsolidáciu  financií zamietlo a  žiada ich predložiť na 

rokovaní VZ v marci 2017. Taktiež neschválilo krátenie odmien do VZ.                            

Ad.6. JUDr. Peter Čiampor  informoval  o prípravách  VZ za rok 2016. Konštatoval  tieto skutočnosti:  

• Valné  zhromaždenie  plánujeme  na marec 2017.  

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

    vzniku. Bude  to  súčasťou správy. Valné  zhromaždenie  bude mať pracovný  charakter.  

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

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

   Predstavenstve mesiac pred konaním VZ.   

• Na  VZ pozveme hostí ako to býva zvykom. Pozveme aj pani ministerku  Matečnú.   

• Všetky materiály  budú  po VZ  zverejnené na našej webovej stránke.   

• Vyzval prítomných, aby sa vyjadrili či majú záujem pracovať aj v ďalšom volebnom období  

   v Predstavenstve a DR.    

• Z prítomných členov predstavenstva svoje pôsobenie chcú ukončiť: Ing. Ján Šajban, Ing. Ján  

   Vanka. S neprítomnými  ďalšie pôsobenie prerokujeme osobne. 

Ad. 8. Rôzne:   

•  JUDr. Čiampor poinformoval predstavenstvo o novom vedení štátneho podniku Lesy SR.    

  

• JUDr. Čiampor informoval, že Programy starostlivosti o les / LHP /sa budú ďalej uhrádzať  

   z Eurofondov.    

• JUDr. Čiampor informoval, že verejno prospešné akcie poriadané v súkromných lesoch by mali byť  

   hradené a nie zdarma ako doposiaľ. 

• Pán Kolesár  sa pýtal, ako narábať s pestovnými rezervami. Tento problém bude zodpovedaný na    
   seminári ekonomiek.  Podobne aj problém  OP  štatutárov PS. 



 
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./ Zamieta: 
       1. Konsolidačné návrhy financií predložené Ing. Dušanom  Hajšelom  a žiada, aby boli predložené   
            na posúdenie  a rozhodnutie  VZ v marci 2017. 
 
C./ Ukladá :  
 

1. Predsedovi Združenia   predložiť na rokovanie VZ  návrh konsolidačných opatrení združenia. 
T: 28.02.2017                                                                            Z: JUDr. Čiampor     
 

2. Predsedovi združenia zaradiť  do programu seminára ekonómiek  vysvetlenie rozpúšťania 
pestevnej rezervy v praxi a nové OP štatutárnych zástupcov PS a ďalšie aktuálne témy. 
T: 28.02.2017                                                                            Z: JUDr. Čiampor 
 
      

Ad.9. Záver:  
Na záver predseda JUDr. Peter Čiampor poďakoval členom Predstavenstva a Dozornej 
rady za aktívnu účasť a za vecné pripomienky a námety.  Poprial všetkým spokojné 
prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich rodín a do nového roku zaželal veľa 
zdravia, šťastia a úspechov. Predstavenstvo bolo ukončené 15.35 hod. 
 
Zápisnicu  spracoval : Ing. Dušan  Hajšel 

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

 
 

             

 

 

 

     

 

 



 

 


