
zápisnica  
 
zo zasadnutia výkonného výboru „Združenia vlastníkov pasienkových 
a lesných pozemkov“ vo Fačkove, konaného 01.04.2011 o 17,00 hodine na 
obecnom úrade vo Fačkove. 
_____________________________________________________________ 
 
výkonný výbor 
prítomní členovia:  9 
neprítomní členovia: 2 
 
Balvan Ladislav prítomný 
Bielik Vlastimil prítomný 
Bukovec Ján prítomný 
Gazdík Miroslav ospravedlnený 
Hollý Cyril prítomný 
Hollý Pavol prítomný 
Hollý Rastislav prítomný 
Janiga Vladimír prítomný 
Michalec Miroslav prítomný 
Ondrejka Jozef ospravedlnený 
Panák Jozef prítomný 
 
dozorná rada 
prítomní členovia: 3 
neprítomní členovia: 2 
 
Čmelo Ján neprítomný 
Ďuriš Ján prítomný 
Fusko Jozef prítomný 
Klinec Stanislav ospravedlnený 
Ligas Miroslav prítomný 
 
 
Program: 
1. otvorenie stretnutia VV „vlastníkov pasienkových a lesných 
pozemkov“ 
2. privítanie členov dozornej rady 
3. voľba predsedu a podpredsedu dozornej rady 
4. oboznámenie o vyjadrení Štátnych lesov k našej žiadosti a výzve. 
5. diskusia 
6. záver 
 
 
 



2. privítanie členov dozornej rady 
Dozorná rada sa môže zúčastňovať na stretnutiach VV len s hlasom poradným. 
Nakoľko sa jedná vždy o spoločnú činnosť dohodlo sa, že stretnutia výkonného 
výboru budú aj stretnutiami dozornej rady. 
 
3. voľba predsedu a podpredsedu dozornej rady 
za predsedu DR bol zvolený Ďuriš Ján zo Šuje  
za podpredsedu DR bol zvolený Ligas Miroslav z Nitry   
 
4. oboznámenie o vyjadrení Štátnych lesov k našej žiadosti a výzve. 
Štátne Lesy SR sa s nami dohodli, že súkromné lesné pozemky evidujú ako 
neodovzdané lesy a budú nám nápomocní pri odovzdaní užívacích práv do 
kompetencie združenia. Je však potrebné predložiť veľa podkladov a hlavne 
podrobnú evidencia vlastníkov podľa KNE parciel. Preto sme sa s Lesmi 
dohodli, že do konca júna by sme boli schopní túto podrobnú evidencia spísať 
a odovzdať. 
Následne nám bola odovzdaná PDF snímka všetkých porastov a evidencia KNE 
parciel, ktoré sa nachádzajú v porastoch alebo len z časti do nich zasahujú. 
Porastová mapa je zverejnená aj na stránke združenia pod www.obecfačkov.sk 
 
5. diskusia 

• V diskusii sme podrobne prezreli porastovú mapu a zistili sme viaceré 
nedostatky medzi súkromným a štátnym lesom. 

• Oznámil sme  zavedenie diskusného fóra na stránke obce pre účastníkov 
združenia. 

• Dohodli sme sa na úprave zmluvy k budúcemu roku, že člnom VV a DR 
môže byť len člen združenia. 

• Ohľadom prenájmu pôdy sme zatiaľ nepokročili lebo chceme najskôr dať 
na poriadok prevzatie lesov. 

• Budúce stretnutie je naplánované na piatok 06.mája 2011.   
 
Zapísal:     Ladislav Balvan   (podpredseda združenia)   

vo Fačkove 01.04.2011.  


