
zápisnica  
 
zo zasadnutia výkonného výboru „Združenia vlastníkov pasienkových 
a lesných pozemkov“ vo Fačkove, konaného 04.06.2011 o 19,00 hodine 
v urbárskom dome vo Fačkove. 
_____________________________________________________________ 
 
výkonný výbor 
prítomní členovia:  9 
neprítomní členovia: 2 
 
Balvan Ladislav prítomný 
Bielik Vlastimil prítomný 
Bukovec Ján ospravedlnený 
Gazdík Miroslav prítomný 
Hollý Cyril prítomný 
Hollý Pavol prítomný 
Hollý Rastislav prítomný 
Janiga Vladimír prítomný 
Michalec Miroslav prítomný 
Ondrejka Jozef prítomný 
Panák Jozef ospravedlnený 
 
dozorná rada 
prítomní členovia: 1 
neprítomní členovia: 4 
 
Čmelo Ján neprítomný 
Ďuriš Ján ospravedlnený 
Fusko Jozef prítomný 
Klinec Stanislav ospravedlnený 
Ligas Miroslav ospravedlnený 
 
 
Program: 
1. otvorenie stretnutia VV „vlastníkov pasienkových a lesných 
pozemkov“ 
2. privítanie člena dozornej rady 
3. problematika určenia hraníc lesných porastov 
4. postup pri preukazovaní nadpolovičnej väčšiny vlastníkov v lesných porastoch 
5. diskusia 
6. záver 
 
3. problematika určenia hraníc lesných porastov  
Podľa predložených dokumentov od Štátnych lesov SR k určeniu hraníc 
neodovzdaných lesných porastov vznikajú viaceré nepresnosti, ktoré sú predmetom 
dokazovania vlastníctva.   



 
Nepresné snímky porastov štátnych lesov verzus súkromné pozemky poprípade 
verzus urbárske spolumajiteľstvo. 
 
Štátne lesy sú si vedomé nepresnosti určenia hraníc lesných porastov a ako podľa 
ďalšieho jednania, ktoré sme mali, sú ochotné podľa nami doložených  podkladov 
vykonať opravne zmeny, aby bolo správne určenie hraníc. 
Najviac máme nepresnosti v kocery (v Brestovej, Oravské, Grúniky), v Klokočovej, 
v Suchom vyše starého salaša a ďalej v Suchom na ľavej strane povyše táboriska. 
 
 
4. postup pri preukazovaní nadpolovičnej väčšiny vlastníkov v lesných    
     porastoch 
 
Predložili sme prvé podrobnejšie databázové podklady Štátny lesom SR, kde sme 
im podľa listov vlastníctva a podľa podielnikov v jednotlivých parcelách, ktoré 
prechádzajú všetkými porastmi, dokazovali vlastníctvo. 
Nakoľko sa jedná o nemalé množstvo porastov musíme preukázať nadpolovičné 
vlastníctvo známych podielnikov v každom poraste. Spracovanie takýchto 
podrobných údajov zaberá neuveriteľné množstvo hodín práce pri počítači lebo je 
potrebné spísať všetkých vlastníkov na všetkých parcelách, na ktorých sú lesné 
porasty alebo len z časti do nich zachádzajú.    
Štátne lesy nám pri novom spoločnom stretnutí predložili vzor ako vypracovať 
tabuľku, aby sa mohli správne určiť hranice neodovzdaných súkromných porastov 
a týmto dokázať aj nadpolovičnú väčšinu všetkých známych vlastníkov v porastoch.  
 
5. diskusia 

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

• Budúce stretnutie nie je zatiaľ presne určené lebo sa stále len pracuje na 
databáze podkladov k preukázaniu nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov 
v porastoch. 

 
Zapísal:     Ladislav Balvan   (podpredseda združenia)   

vo Fačkove 04.06.2011.  


