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Zhromaždenie spoločenstva už podľa nového zákona 
Dňa 6. apríla 2019 sa konalo pravidelné Zhromaždenie LPS Svrčinovec, tento rok už podľa nových pravidiel 
vyplývajúcich z novely zákona 97/2013 o pozemkových spoločenstvách. Zúčastnilo sa ho 102 členov spoločenstva, 
ktorí osobne alebo formou splnomocnení zastupovali 62,7% z celkového počtu podielov oprávnených hlasovať. Medzi 
najdôležitejšie rozhodnutia zhromaždenia patrí zníženie počtu členov výboru zo 7 na 5, schválenie zmeny zmluvy o 
spoločenstve v zmysle požiadaviek  novely zákona, a zvýšenie rezervy na pestovnú činnosť z 30 na 35% dosiahnutého 
hrubého výnosu. Viac podrobností o priebehu jednania a o prijatých uzneseniach nájdete v Zápisnici zo zhromaždenia 
dostupnej v kancelárii, a na webovej stránke spoločenstva (www.lpssvrcinovec.sk). 
 
Po poľovníctve v prospech spoločenstva aj druhý rozsudok 

Všetkým vlastníkom lesných pozemkov, ktoré obhospodaruje LPS Svrčinovec si 
dovoľujeme oznámiť, že sme uspeli v právnej veci č. k. 4C/211/2015 so žalobcami Antonom 
Kubicom, Svrčinovec č.107, Jánom Cyprichom, Svrčinovec č. 237 a Petrom Širancom, 
Potok č. 8, Svrčinovec, v ktorej žalobcovia spoločne požadovali  zrušenie spoločenstva a 
jeho likvidáciu. Žaloba bola v druhostupňovom konaní pred Krajským súdom v Žiline dňa 
16.5.2019 v plnom rozsahu zamietnutá. Po priaznivom rozsudku vo veci poľovníctva, 
o ktorom sme informovali v minulom čísle spravodaja, ide v krátkom čase o ďalší úspešne 
skončený právny spor. Obidve konania za protistranu zastupovala jedna advokátska  
kancelária, čo naznačuje zámerné prepojenie týchto dvoch sporov sledujúce určitý cieľ. Náš 
úspech zabezpečuje, že o veciach týkajúcich sa lesov a poľovačky sa naďalej bude 
rozhodovať na zhromaždeniach vlastníkov tu vo Svrčinovci, a nie niekde inde. Naše 
spoločenstvo pred súdom zastupovala členka výboru JUDr. Katarína Belešová, MPH, 

ktorej týmto gratulujeme a vyslovujeme verejné poďakovanie. Okrem iného aj za úsporu nemalých finančných 
prostriedkov, ktoré by spoločenstvo na právnu obranu proti uvedeným žalobám ináč muselo vynaložiť.  
 
Viac právomocí aj zodpovednosti do rúk zárubkárov a vlastníkov 
Výbor spoločenstva Opatrením 29/2019 schválil nový systém samovýroby dreva vlastníkmi. Okrem klasickej 
individuálnej ťažby palivového dreva sa upravuje aj možnosť odberu dreva zo skládky, o ktorú je stále väčší záujem. 
Zavádza sa tiež bezodplatný zber zvyškov po ťažbe, ktorým sa môžu zásobiť najmä tí, ktorí za drevo nechcú platiť, a sú 
ochotní pracovať. Dôležité je podať si v kancelárii požiadavku ako doteraz, a pri výkone mať pri všetkých týchto 
činnostiach platné povolenie na samovýrobu, ktoré si po novom žiadatelia vyzdvihnú u zárubkára. Toto povolenie spĺňa 
požiadavky potvrdenia o pôvode dreva, ktoré je povinné pri akejkoľvek preprave dreva v Európskej únii. Povolenia 
pravidelne kontroluje lesná stráž, lesnícka a drevárska inšpekcia, a polícia. Nový systém rozširuje možnosti ako sa 
zásobiť drevom, zároveň však kladie vyššie nároky na zárubkárov, na lesnú stráž, aj na zodpovednosť samotných 
vlastníkov. Pokyny ako postupovať sú na zadnej strane každého povolenia, samotný systém samovýroby je zverejnený 
na webovej stránke spoločenstva.  
 
Poľovnícka výstava spoluorganizovaná našimi poľovníkmi 
V dňoch 20. až 23. júna sa na Obecnom úrade v Čiernom uskutočnila poľovnícka výstava zorganizovaná pri príležitosti 
4. výročia podpísania Zmluvy vlastníkov spoločného poľovného revíru Čierne – Svrčinovec o jeho užívaní  na 20 
rokov. Zmluva garantuje právo poľovníctva vlastníkom pozemkov začlenených do poľovného revíru. Treba zdôrazniť, 
že ide o ojedinelý spôsob výkonu práva 
poľovníctva na Slovensku, a na 
Kysuciach sme jediní. Vystavené boli 
najsilnejšie trofeje, raritné trofeje, kože 
a zoologické preparáty pochádzajúce 
z nášho revíru a zo susedného revíru 
Skalité. Okrem trofejí si návštevníci 
mohli pozrieť aj poľovnícke fotografie, 
poľovnícke pomôcky, poľovnícku 
literatúru, a poľovnícku rezbársku 
tvorbu Jána Padyšáka. Na výstave sa 
zúčastnili aj žiaci základných škôl a  
prezentovali svoje kresby na tému 
prírody a poľovníctva. Na obrázku pred 
vystavenými trofejami súčasný poľovný 
hospodár Ing. Peter Beleš, PhD. 
(vľavo), a jeho predchodca Ing. Jozef 
Kubica. 



 
Pripravili: Ladislav Kulla, Katarína Belešová, Peter Beleš 
 
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:  
Ing. Ivan Feik (odborný lesný hospodár): 0904 182170; Ing. Andrej Hlaváč (odbyt a služby): 0911 236440; Anton 
Kulla: (kancelária LPS): 0948 525542 
www.lpssvrcinovec.sk   
 


