
Zápis 

zo zasadnutia Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska,  

konaného dňa 13. októbra 2016 v sídle ZOL SR Zvolen 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia:  

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 

7. Záver zasadnutia 

 

K 1. bodu programu: 

Zasadnutie Rady otvoril a ďalej viedol Ing. Vanko, predstaviteľ Rady. V úvode 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. Predložil návrh 

programu zasadnutia, ktorý bol prítomnými jednomyseľne schválený.  

 

K 2. bodu programu: 

 

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 urgovalo 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. 

 

K 3. bodu programu:  

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

Podrobne informovali o realizácii opatrení programu, ktoré sa týkali lesného hospodárstva 

v osi 1 (opatrenie 1.4) a v osi 2 (opatrenia 2.2.1, 2.2.4, 2.2.5 a 2.2.6). 

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. 

 

K 4. bodu programu: 

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. 

 

K 5. bodu programu: 

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 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. Lach – navrhuje január; pozvať ministerku Matečnú a zástupcov vlády. 

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. 

Závery: 

- kongres sa uskutoční v januári 2017, 

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

zabezpečenia akcie, vrátane predpokladných finančných nákladov, ktoré sa prerokujú na 

zasadnutí RZVNL v novembri 2016. 

 

K 6. bodu programu: 

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 žiada do 

pondelka 17.10. poskytnúť všetky údaje, potrebné pre prihlášku. 

  

K 7. bodu programu: 



Ing. Vanko poďakoval členom Rady za konštruktívne prístupy k problematike zasadania 

a rokovanie ukončil. 

 

Prijaté úlohy: 

 

1. Rada ZVNL písomne zoznámi g.r. Sekcie LHaSD MPRV SR Ing. Kicka 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. 

Zabezpečí: Ing. Vanko  Termín: doplniť 

 

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

pod líniovými stavbami 

Zabezpečí: Ing. Vanko  Termín: doplniť 

 

   

 

Zvolen  18.10.2016  

 

Zapísal: Ing. M. Radocha, CSc. 

 

Schválil:  


