
Vážení vlastníci neštátnych lesov obce Staškov 

 

      Prípravnému výboru k založeniu Družstva vlastníkov neštátnych lesov (DVNL) obce Staškov 

bolo umožnené p. starostom obce Staškov informovať prostredníctvom Spravodaja obce Staškov 

spoluvlastníkov lesných parciel  o pripravovanej ustanovujúcej členskej schôdzi družstva. 

   Dňom 13. apríla 2014 ukončilo bývalé Združenie vlastníkov neštátnych lesov (ZVNL) 

Uznesením valného zhromaždenia svoju činnosť, podľa stanov združenia. Založením novej 

organizácie DVNL, prejdú podľa Uznesenia valného zhromaždenia všetky záväzky, pohľadávky  

a finančné prostriedky na túto organizáciu. V tomto vydaní Spravodaja ako aj na internetovej 

stránke obce Staškov sú zverejnené Stanovy DVNL a prihláška do DVNL. Máte možnosť pozorne 

si ich prečítať a rozhodnúť sa o podaní prihlášky. Nakoľko sa šíria zvesti o tom, že o svoj majetok 

môžete prísť,  chcem vás uistiť, že to nie je pravdivá informácia. Členovia družstva by mohli prísť 

len o základný členský vklad, ktorý v skutočnosti za vás zaplatí bývalé ZVNL, ako doteraz za vás 

platilo daň za lesné pozemky. V žiadnom prípade nemôžete prísť o majetok, ktorý je zapísaný na 

vašom liste vlastníctva. 

 Družstvo podľa zákona 513/1991 Zb. nemá nič spoločné s bývalým JRD.  Ak by sme 

nevytvorili novú organizáciu, podľa platného zákona o lesoch by v našich lesoch začali hospodáriť  

Štátne lesy. Vzhľadom na naše podmienky a množstvo spoluvlastníkov v jednotlivých parcelách 

zákon neumožňuje jednotlivcom legálne hospodáriť v lesoch samostatne. 

 Žiadam budúcich členov družstva, aby odovzdávali prihlášky do kancelárie ZVNL na 

Obecnom úrade ešte pred ustanovujúcou schôdzou, ktorá sa bude konať dňa 18. mája 2014, 

nakoľko na schôdzi sa bude hlasovať a voliť podľa veľkosti podielov jednotlivých členov  

a hlasovacie a volebné lístky musia byť pripravené vopred pre každého člena družstva. 

 Vlastníkov, ktorí chcú byť členmi družstva a z objektívnych príčin nebudú môcť odovzdať 

prihlášky včas, žiadam, aby prišli na prezentáciu už o 13,30 hod., vzhľadom na časovo náročné 

spracovanie prihlášok. 

 Na ustanovujúcej členskej schôdzi, za účasti Notárskeho úradu, sa môžu zúčastniť len 

prihlásení členovia družstva, na čo bude dohliadať usporiadateľská služba. Do družstva má 

možnosť vstúpiť každý vlastník lesa aj po ustanovujúcej členskej schôdzi a taktiež z neho aj 

vystúpiť. 

 Za prípravný výbor ustanovujúcej schôdze                 

                                                                                                        Pavol Lašut 

 

 

 

                                                 OZNAM 

 

 Dňa 18.5.2014 o 13,30 hod. sa uskutoční ustanovujúca členská schôdza Družstva 

vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov v kinosále Obecného úradu. 

 

 Program:  13:30    Prezentácia 

  14:00    1. otvorenie rokovania 

   2.  voľba návrhovej a volebnej komisie, overovateľov zápisnice 

    a zapisovateľa 

   3.  schválenie stanov družstva 

   4.  predstavenie kandidátov do orgánov družstva 

   5.  voľby do orgánov družstva 

   6.  správa volebnej komisie 

   7.  návrh na schválenie uznesenia 

   8.  záver 

 


