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Informácie Lesného pozemkového spoločenstva Svrčinovec
Rok 2018 bol ťažkou skúškou, aký bude ten budúci?
Končiaci rok 2018 sa z hľadiska lesov nedá nazvať inak ako ťažký. A to tak pre samotný les, od skorej jari do neskorej
jesene v nevídanom rozsahu atakovaný podkôrnym hmyzom a vetrom, aj pre všetkých ľudí zapojených do jeho
záchrany. Áno, takto treba nazvať naháňačku s kalamitou, okrem ktorej sa neťažilo nič iné. Dobrou správou je že naše
lesy kalamite nepodľahli. Aj keď na veľa miestach doráňané, z väčšej časti stále stoja a nechávajú čas zaceliť rany
novým mladinám. To že sa situáciu podarilo zvládnuť ja zásluha mnohých ľudí z výboru, dozornej rady, zárubkárov,
lesnej stráže, a najmä tých ktorí les osobne čistili, vysádzali, a ochraňovali. A to pod precíznou taktovkou Ignáca Fonša,
ktorý ako výkonný podpredseda LPS práce v lese riadil, a Ing. Ivana Feika ktorý práce odborne zastrešoval. Ďakujeme.
A čo prinesie rok budúci? Boli by sme naivní keby sme si mysleli že kalamita nebude pokračovať, a musíme byť na ňu
od začiatku pripravení. Do platnosti vstúpi novela zákona o pozemkových spoločenstvách ktorá prináša viacero zmien
takisto pre naše spoločenstvo. Nabiehame na nový lesný hospodársky plán na roky 2019 – 2028. A konečne by malo
padnúť rozhodnutie v súdnom spore medzi LPS a skupinou nespokojných vlastníkov, ktorého predlžovanie nikoho
neteší. Takže bude to zaujímavé, a verme že to dopadne dobre, hlavne pre les.
Ing. Ladislav Kulla

Novela zákona o pozemkových spoločenstvách prinesie niektoré novinky
Dňa 1. júla 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách. Novela priniesla
niekoľko dôležitých zmien, ktoré si vyžiadajú aktívny prístup pozemkového spoločenstva a zásah do zmluvy o
pozemkovom spoločenstve, ktoré sme povinní vykonať do 30. júna 2019. Na každoročnom zhromaždení vlastníkov sa
budú musieť prijať tie zmeny zmluvy, o ktorých hovorí vyššie uvádzaná novela. Medzi najzaujímavejšie zmeny patrí
povinnosť spoločenstva viesť dva zoznamy, a to zoznam členov a zoznam majetkovej podstaty zaradenej do
spoločenstva. Na základe tejto skutočnosti chystá výbor LPS elektronizáciu týchto zoznamov, ktorá by mala urýchliť
spracovanie potrebných dát a výstupov pri činnosti LPS. Zmeny v zozname členov a v zozname nehnuteľností nebudú
podliehať schvaľovaniu valným zhromaždením, ale príslušný orgán spoločenstva, ktorý ich vedie, v nich bude
vykonávať zmeny do piatich dní odo dňa nahlásenia zmeny údaju, resp. bezodkladne po ich zistení. Ďalšou novinkou je
voľba náhradníkov za členov volených orgánov spoločenstva, t. j. výboru a dozornej rady, prípadne v inom volenom
orgáne, alebo možnosť pozemkového spoločenstva nadobúdať podiely na spoločne obhospodarovaných
nehnuteľnostiach. Novela odstránila nepresnosti právomoci medzi SPF ako fondom, a podnikom LESY SR, š.p. ako
správcom, ktoré sú obe vylúčené pri voľbe volených orgánov, alebo pri hlasovaní o rozdelení zisku pozemkového
spoločenstva, čo umožní vlastníkom výlučné rozhodovanie o týchto dôležitých veciach. Zmeny zmluvy o pozemkovom
spoločenstve ktoré vyžaduje novelizovaný zákon musí schváliť už najbližšie zhromaždenie LPS v marci 2019. Budú
pred zhromaždením včas zverejnené na informačnej tabuli a na stránke LPS Svrčinovec.
JUDr. Katarína Belešová

Úradné hodiny LPS Svrčinovec:
Streda: 10:00 – 15:00 (kompletná agenda vrátane finančných operácií)
Piatok: 17:00 – 19:00 (kompletná agenda, konzultácie s výborom a OLH)
Pracovné telefonické kontakty:
Ignác Fonš (vedúci kancelárie LPS): 0911 236440
Ing. Ivan Feik (odborný lesný hospodár): 0904 182170
www.lpssvrcinovec.sk

