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INFORMÁCIA  

o aktivitách predsedu a kancelárie Združenia  

v medziobdobí zasadnutí Predstavenstva od 20.05.2019 do 12.12.2019 

 

 

A. Informácia o hlavných podujatiach predsedu Združenia  

• 07.05.2019: Rokovanie s poslancom NR SR, Radovanom Balážom, na tému úpravy zákona 

č. 97/2013 Z. z. v z. n. p. (Okresný úrad BB, Banská Bystrica). 

• 13.07.2019: Dni stromu (Lesnícky skanzen, Čierny Balog). 

• 24.07.2019: Zasadnutie členov RZVNLS (Lesný podnik mesta Zvolen, Zvolen). 

• 09.08.2019: Zasadnutie členov pracovných komisií ZVSaSLBBK (Kancelária ZVSaSLBBK, 

Zvolen). 

• 20.08.2019: Zasadnutie členov RZVNLS (Lesný podnik mesta Zvolen, Zvolen). 

• 18.09.2019: Pracovné rokovanie štatutárov pozemkových spoločenstiev (Okresný úrad 

Brezno, Brezno). 

• 15.10.2019: Prezentácia o ZVSaSLBBK zahraničným vlastníkom neštátnych lesov (Národné 

lesnícke centrum, Zvolen). 

• 18.11.2019: Zasadnutie členov pracovných komisií ZVSaSLBBK (Kancelária ZVSaSLBBK, 

Zvolen). 

• 25.11.2019: Zasadnutie Predsedníctva ÚRZVNLS (Mestský úrad, Žilina). 

• 27.11.2019: Seminár Súčasnosť a perspektívy odborného poradenstva v lesnom 

hospodárstve (Národné lesnícke centrum, Zvolen). 

B. Informácia o priebežných aktivitách predsedu a kancelárie Združenia 

• Vybavovanie žiadostí o poradenstvo, konzultácie a pomoc pri riešení problémov členov 

Združenia (Poskytovanie podpory alebo poskytovanie odpovedí vo forme názorov, 

posudkov, výkladov alebo usmernení a to prostredníctvom e-mailov alebo prostredníctvom 

telefonických alebo osobných rozhovorov): 

o PS Tekovská Breznica 

o PS Rudlová 

o PS Šurice 

o PS Turecká 

o PS Jasenie 

o PS Nemecká 

o PS Ipeľské Predmostie 

o PS Látky 

o PS Zolná 

o PS Čerín 

o PS Buzitka 

• Priebežná spolupráca s členmi pracovných komisií ZVSaSLBBK. 

C. Úlohy predsedu a kancelárie Združenia 

o Poskytovať usmernenia členom Združenia formou konzultácie a poradenstva. 

o Koordinovať presadzovanie záujmov a podobnú činnosť Združenia spolu s partnermi 

v rámci Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska. 
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o Pokračovať v konzultáciách s orgánmi štátnej správy pri riešení problémov pozemkových 

spoločenstiev a vlastníkov lesov. 

o Vyžiadavať od členov Združenia návrhy na: 

• zorganizovanie organizovania (školiacich) podujatí, 

• vypracúvania materiálov pomocných pre činnosť pozemkových spoločenstiev a 

vlastníkov lesov, 

• upravovanie všeobecne záväzných právnych noriem. 

o Usilovať o posilnenie Združenia prostredníctvom rozširovania členskej základne. 

o Udržiavať informovanosť členov a úroveň zavedenej informatizácie Združenia 

prostredníctvom internetovej stránky.  


