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Lesné spoločenstvo v Štiavniku 
 
Občianske združenie založené na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov dňa 

15.8.1992 a registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 5.4.1993 pod č.j. 
VVS/1-900/90-7669. 

IČO: 00621641 
(ďalej len „Združenie“ alebo Lesné spoločenstvo v Štiavniku alebo LS v Štiavniku, alebo lesné 

spoločenstvo) 
 
 
 
 

S T A N O V Y 
 
 

úplné znenie stanov zo dňa 15.8.1992 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13.7.1997, Dodatku 
č. 2 zo dňa 5. Mája 2002, Dodatku č. 3 zo dňa 16.5.2004 a Dodatku č. 4 zo dňa 17.7.2011. 

 
 
 
Lesné spoločenstvo v Štiavniku (ďalej len „Združenie“) vzniklo z členov Bývalého Urba-

riátu Štiavnik a Lesného Družstva Štiavnik. 
Občianske združenie Lesné spoločenstvo v Štiavniku, ktoré bolo založené na základe 

rozhodnutia jeho členov valným zhromaždením dňa 15.8.1992 v Štiavniku. 
Majetok Združenia je nedeliteľný. Združenie je registrované Ministerstvom vnútra Slo-

venskej republiky dňa 5.4.1993 pod č.j. VVS/1-900/90-7669. 
Členovia združenia sa na valnom zhromaždení dohodli na zmene a doplnení stanov, 

na základe čoho bolo schválené toto úplné znenie stanov: 

1. Názov a sídlo združenia 
1.) Názov združenia je Lesné spoločenstvo v Štiavniku. 
2.) Sídlom združenia je Štiavnik 1273, PSČ 013 55. 

2. Účel združenia 
1.) Účelom združenia najmä je: 

- napomáhať pri obhajovaní práv vlastníkov a prípadných neštátnych obhospoda-
rovateľov neštátnych lesov voči štátu, orgánom štátnej správy a ostatným organi-
záciám pri riešení otázok súvisiacich s vlastníctvom a užívaním lesného fondu a ich 
ostatného majetku 

- zabezpečovať spoluprácu s podobnými organizáciami v SR, zahraničí 
- spolupracovať s orgánmi štátnej správy a hospodárskymi organizáciami najmä v 

otázkach lesného hospodárstva, daňového systému, koncepcie lesného hospo-
dárstva, ochrany prírody a životného prostredia 

- zabezpečovať v otázkach hospodárenia postup vlastníkov podielov ako aj príp. 
ostatných neštátnych vlastníkov v obci 
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- napomáhať pri obnove vlastníckych a užívacích práv členov združenia k predme-
tu ich vlastníctva, v súlade s právnymi normami 

- spolupracovať s nimi pri organizovaní odbornej, konzultačnej a poradenskej po-
moci 

- vytvárať optimálne podmienky pre šírenie právnej osvety medzi členmi 
- napomáhať pri realizácii práva poľovníctva 

2.) Úplným obnovením vlastníckych práv svojich členov združenie splní účel sledovaný 
jeho založením a rozhodnutím svojich členov môže zaniknúť, pokiaľ nebudú splnené 
podmienky na rozvíjanie činnosti sledovanej účelom združenia. 

3.) Združenie je dobrovoľnou organizáciou, ktorá vykonáva činnosť v záujme svojich čle-
nov na území obce. Svojou podstatou, účelom vzniku a poslaním svojej činnosti sa 
hodlá zapojiť do organizačných štruktúr celoslovenských združení vlastníkov neštát-
nych lesov. 

4.) V zmysle § 2 zákona č. 83/90 Zb. o združovaní občanov je združenie právnickou oso-
bou, ktorá je oprávnená nadobúdať práva a zaväzovať sa. 

3. Členstvo v združení 
1.) Členom združenia môže byť každý vlastník podielu v celom majetku združenia a jeho 

právny nástupca uvedený v zozname členov, na základe listu vlastníctva. 
2.) Prijatie nového člena schvaľuje výkonný výbor. 
3.) Členstvo v združení zaniká smrťou fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby bez 

právneho nástupcu, stratou vlastníckeho práva, vystúpením zo združenia alebo vylú-
čením z dôvodu porušovania stanov. 

4.) Výkonný výbor môže rozhodnúť o vylúčení člena ak tento: 
- neplní opakovane svoje povinnosti vyplývajúce zo stanov alebo ak neplní na seba 

dobrovoľne voči združeniu prevzaté záväzky 
- ak koná úmyselne voči záujmom združenia a porušuje stanovy združenia 
- ak bol právoplatne odsúdený pre trestný čin spáchaný v súvislosti s poškodením 

záujmov združenia 
- ak konal úmyselne pred možnosťou stať sa členom spôsobil škodu združeniu svojim 

konaním. 

4. Práva a povinnosti členov 
1.) Člen má právo voliť a byť volený do orgánov združenia, podávať návrhy a pripo-

mienky výkonnému výboru a valnému zhromaždeniu, zúčastňovať sa rokovania val-
ného zhromaždenia, požadovať od dozornej rady zjednanie nápravy, ako aj práva 
dané mu ostatnými právnymi predpismi. 

2.) Člen je povinný dodržiavať ustanovenia stanov príp. ostatných vnútorných predpisov 
združenia, zúčastňovať sa rokovania valného zhromaždenia a plniť ním prijaté uzne-
senia ako aj rozhodnutia ostatných orgánov združenia, hájiť práva združenia, v prípa-
de zvolenia do funkcie plniť povinnosti z toho vyplývajúce. 

3.) Člen je povinný obhajovať majetok združenia, pri zistení škody túto hlásiť orgánom 
združenia, alebo orgánom činným v trestnom konaní. 

4.) Člen sa môže dať zastupovať na valnom zhromaždení rodinným príslušníkom, ktorý 
predloží splnomocnenie, na ktorom podpis nemusí byť overený a ďalej len iným čle-
nom, ktorý musí predložiť overené splnomocnenie. 

5.) Člen môže zastupovať iba jedného člena.  

5. Orgány združenia 
1.) Orgánmi združenia sú: 
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- valné zhromaždenie 
- výkonný výbor na čele s predsedom 
- dozorná rada na čele s predsedom 
- prípadné ďalšie orgány schválené valným zhromaždením 

2.) Členmi orgánov združenia môžu byť len jeho členovia. Členstvo v orgánoch spoloč-
nosti je nezastupiteľné. 

6. Valné zhromaždenie 
1.) Valné zhromaždenie (ďalej „ zhromaždenie“) je najvyšším orgánom združenia. 
2.) Zhromaždenia sú riadne a mimoriadne. Riadne valné zhromaždenie sa koná najmenej 

jedenkrát do roka v I. polroku. Mimoriadne valné zhromaždenie sa musí zísť, ak o to pí-
somne požiada Dozorná rada alebo 1/3 členov. Mimoriadne zhromaždenie rokuje len 
o veciach, ktoré boli dôvodom na jeho zvolanie, pokiaľ 2/3 – iny prítomných členov 
nerozhodnú inak. Zhromaždenie zvoláva predseda písomnou pozvánkou na základe 
uznesenia výkonného výboru, ktorý schvaľuje miesto a čas konania ako aj navrhova-
ný program rokovania valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie sa zvoláva pí-
somnou pozvánkou s miestom konania, programom rokovania a ďalej spôsobom v 
mieste obvyklým a to najmä vyvesením na úradnej vývesnej tabuli a oznámením v 
obecnom rozhlase. Písomná pozvánka musí byť členovi doručená 14 dní pred termí-
nom jeho konania. V čase volieb pozvánka bude obsahovať kandidátov do orgánov 
združenia. Ak zhromaždenie nezvolá podľa týchto stanov predseda, zvolá ho výkonný 
výbor do 14 dní a v prípade jeho nečinnosti dozorná rada do 14 dní po nezvolaní vý-
konným výborom. 

3.) Zhromaždenie rozhoduje o všetkých dôležitých otázkach združenia, pokiaľ nie sú tými-
to stanovami vyhradené výkonnému výboru: 
- schvaľuje, mení a ruší stanovy združenia 
- hodnotí dosiahnuté výsledky v činnosti orgánov združenia i združenia ako celku a 

určuje základné zásady ďalšej činnosti 
- schvaľuje finančný a hospodársky plán združenia 
- volí a odvoláva výkonný výbor a jeho predsedu ako aj dozornú radu a jej predse-

du, prípadne ďalšie orgány 
- rozhoduje o disponovaní s nehnuteľným majetkom a s hnuteľným, ktorého hodno-

ta presahuje 500.000,- Sk 
- schvaľuje ostatné vnútorné pravidlá 
- rozhoduje spory o členstvo v združení, o sťažnostiach proti členom orgánov zdru-

ženia 
4.) Zhromaždenie je uznášaniaschopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 

členov vo výmere. Ak je zhromaždenie neuznášania schopné, koná sa náhradné val-
né zhromaždenie o hodinu neskôr s tým istým programom, na tom istom mieste bez 
ohľadu na počet prítomných členov. 

5.) Rozhodnutia zhromaždenia sú právoplatné, ak boli schválené väčšinou prítomných 
členov. Ak sa rozhoduje o zrušení združenia musí za návrh hlasovať 4/5 – iny hlasov 
všetkých členov. 

6.) Pri zmene hlasovacieho práva musí za návrh hlasovať nadpolovičná väčšina prítom-
ných členov. 

7.  
1.) Rokovanie zhromaždenia vedie predseda, alebo výkonným výborom iný poverený 

člen združenia. Na začiatku rokovania sa väčšinou prítomných členov schvália komi-
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sie potrebné k rokovaniu: návrhová komisia, mandátová komisia, sčítacia komisia, vo-
lebná komisia, zapisovateľ a dvaja overovatelia zápisnice. Členov komisie navrhuje 
predsedajúci. Pri schvaľovaní jednotlivých bodov rokovania aklamačným hlasovaním, 
mandátová – sčítacia komisia výsledok hlasovania „ ZA – PROTI – ZDRŽAL SA „ nahlási 
zapisovateľovi do zápisnice. Pokiaľ predmetom rokovania sú záležitosti týkajúce sa vý-
konného výboru, vedie rokovanie člen dozornej rady. 

2.) O rokovaní sa vedie zápisnica, ktorú na každej strane podpisuje predseda, dvaja ove-
rovatelia a zapisovateľ. Kópia zápisnice sa doručí overovateľom najneskoršie do 30 
dní 

3.) Rokovanie zhromaždenia sa riadi na návrh výkonného výboru schváleným progra-
mom . Doplňujúce či pozmeňujúce návrhy z radov prítomných členov sa schvaľuje 
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných. 

4.) K prerokúvanej veci sa môže každý člen vyjadriť len raz. Pri opakovanom vstupe treba 
k tomu súhlas predsedajúceho. Ak prerokúvanie veci je zdĺhavé a neefektívne, pred-
sedajúci môže obmedziť dĺžku diskusného príspevku. 

5.) Prítomných, ktorí rušia rokovanie najmä porušovaním zásad slušného správania, dob-
rých mravov a verejného poriadku, môže predsedajúci po predchádzajúcom napo-
menutí vykázať z rokovania. 

8. Predseda 
1.) Predseda zastupuje združenie navonok, je oprávnený ku všetkým úkonom, pokiaľ tieto 

Stanovy alebo valné zhromaždenie neustanovujú inak. 
2.) Predsedu počas neprítomnosti zastupuje podpredseda volený výkonným výborom 

príp. iný poverený člen výkonného výboru. 
3.) Ak predseda z hocijakého dôvodu skončí svoju činnosť, Výkonný výbor LS v Štiavniku 

poverí podpredsedu zastupovaním funkcie predsedu do najbližších volieb a Výkonný 
výbor LS v Štiavniku zvolí nového podpredsedu. 

9. Výkonný výbor  
1.) Výkonný výbor sa skladá z piatich členov volených valným zhromaždením. Ak počas 

funkčného obdobia ukončí niektorý z členov výkonného výboru svoju činnosť, môže 
výkonný výbor zo svojich radov doplniť ďalšieho člena, ktorý má najväčší počet hla-
sov v predchádzajúcich voľbách. 

2.) Výkonný výbor zároveň plní funkciu Valného zhromaždenia spoločnosti s ručením ob-
medzeným Lesné spoločenstvo Štiavnik s.r.o. 
- zabezpečuje rôzne úlohy vyplývajúce z činnosti združenia 
- potvrdzuje členstvo na základe predložených dokladov pre nových členov 
- dáva podnety a návrhy na riadne plnenie úloh združenia 
- prejednáva a prostredníctvom predsedu riadi činnosť prípadných jednotlivých or-

ganizačných zložiek združenia 
- zostavuje program riadneho a mimoriadneho valného zhromaždenia, predkladá 

zhromaždeniu návrh na jeho uznesenia 
- je zodpovedné za evidenciu členov 
- v neodkladných prípadoch najmä za účelom predchádzania vzniku škôd môže 

učiniť opatrenia spadajúce do pôsobnosti valného zhromaždenia. Uvedené opat-
renia stratia účinnosť ak ich valné zhromaždenie neschváli 

- navrhuje výšku odmien pre predsedu výkonného výboru a jeho členov, pre pred-
sedu dozornej rady a jej členov a predkladá ju na schválenie valnému zhromaž-
deniu. 
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3.) Výkonný výbor sa schádza podľa potreby, najmenej raz za dva mesiace. Zvoláva ho 
predseda, príp. ním poverený podpredseda najmenej päť dní pred dňom konania pí-
somnou formou s programom rokovania. 

4.) Výbor je uznášaniaschopný ak je prítomných 2/3 jeho členov. K platnosti jeho rozhod-
nutia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov 

5.) Ak sa člen výkonného výboru nezúčastní rokovania s tým istým programom dvakrát 
po sebe bez náležitého písomného ospravedlnenia, môže ho výkonný výbor vylúčiť z 
členstva vo výkonnom výbore. Na takto uvoľnené miesto doplní výkonný výbor ďal-
šieho člena z poradia výsledku volieb. 

10. Dozorná rada 
1.) Dozorná rada má troch členov a je volená valným zhromaždením LS. Rokovania do-

zornej rady sa môže zúčastňovať i nečlen združenia, pokiaľ je odborníkom v oblasti 
prerokúvanej veci a dozorná rada s jeho účasťou vysloví súhlas 

2.) Dozorná rada najmä: 
- kontroluje hospodárenie združenia, jeho organizačných zložiek príp. združením za-

ložených obchodných spoločností 
- informuje o vykonanej kontrole hospodárenia Valné zhromaždenie združenia, ur-

čuje termíny odstránenia nedostatkov a kontroluje ich plnenie a ak jej návrhy ne-
boli splnené, dáva návrh na sankcie až po odvolanie z s funkcie. Odvolanie z 
funkcie musí odsúhlasiť valné zhromaždenie združenia. O svojej činnosti podáva 
správu valnému zhromaždeniu združenia predseda 

- rieši vzniknuté spory v rámci Lesného spoločenstva v Štiavniku 
- dozorná rada dbá na dodržiavanie stanov smerníc a uznesení valného zhromaž-

denia. Ak je to nutné pri preukázateľnom porušovaní, zneužití, alebo nedbanlivosti 
je povinná zvolať mimoriadné Valné zhromaždenie združenia 

- dozorná rada sa schádza minimálne jeden krát za tri mesiace 
- uznášania schopná je ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov 
- k platnosti jej rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov 
- zo zasadnutia dozornej rady sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda, zapi-

sovateľ a jeden z prítomných členov. 
3.) Dozorná rada je oprávnená od orgánov Lesného spoločenstva v Štiavniku a ostat-

ných členov žiadať správy a vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa združenia. 
4.) Ak sa člen dozornej rady nezúčastní rokovania s tým istým programom dva krát po 

sebe bez náležitého písomného ospravedlnenia, môže ho výkonný výbor vylúčiť z 
členstva v dozornej rade. Na takto uvoľnené miesto doplní výkonný výbor ďalšieho 
člena z poradia výsledku volieb. 

11. Voľby a hlasovanie 
1.) Volebné obdobie orgánov spoločenstva je štvorročné. 
2.) Orgány spoločenstva sa volia z členov LS tajným hlasovaním podľa výšky výmery. 

Členom voleného orgánu nemôže byť osoba právoplatne odsúdená za trestnú čin-
nosť súvisiacou s Lesným spoločenstvom. 

3.) Zvolený je ten kandidát, ktorý získa najviac hlasov podľa výmery v poradí z prítomných 
členov. 

4.) Voľba členov Výkonného výboru a Dozornej rady: 
- zvolený je ten kandidát, ktorý získa najviac hlasov podľa výmery od prítomných 

členov 
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- výkonný výbor a dozorná rada si zostavuje kandidátku, ktorá bude obsahovať de-
väť členov výkonného výboru a päť členov dozornej rady. Valné zhromaždenie 
môže doplniť túto kandidátku o ďalších členov do výkonného výboru o päť a do-
zornej rady o troch členov.  

5.) Voľba predsedu Výkonného výboru a Dozornej rady: 
- zvolený je ten kandidát, ktorý získa najviac hlasov podľa výmery od prítomných 

členov 
- do funkcie predsedu Výkonného výboru a Dozornej rady musia byť navrhnutí naj-

menej dvaja kandidáti. 
6.) Priebeh volieb. Pred začiatkom hlasovania predseda Volebnej komisie otvorí urnu a za 

prítomnosti členov komisie túto zapečatí. Oznámi počet prítomných členov združenia 
a počet vydaných hlasovacích lístkov podľa výmery. Po skončení volieb a po sčítaní 
hlasov vyhotoví o tomto zápisnicu a výveskou oznámi výsledok volieb na obvyklých 
miestach.  

7.) Odvolanie predsedu, členov výkonného výboru a dozornej rady. Predseda výkonné-
ho výboru a dozornej rady, člen výkonného výboru a dozornej rady môže byť odvola-
ný:  
- ak sa dopustí trestného činu v rámci združenia 
- ak poškodí majetok združenia vo väčšom rozsahu 
- ak neoprávnene nakladá s majetkom združenia 
- ak neplní svoje povinnosti vyplývajúce z funkcie alebo z hospodárskej činnosti 
- ak poškodí svojím počínaním dobré meno združenia 
- odvolanie je v právomoci valného zhromaždenia združenia a je právoplatné, po-

kiaľ zaň hlasovali 2/3 – iny prítomných členov. Odvolaného člena nahradí spravid-
la náhradník s najvyšším počtom získaných hlasov v poradí. 

12.  
1.) Združenie založené týmito stanovami charakterom svojej činnosti nie je: 

- politickou stranou alebo politickým hnutím 
- subjektom založeným za účelom zárobkovej činnosti 
- cirkvou ani náboženskou spoločnosťou 
- nedovoleným združením či subjektom podľa § 4,5 zákona č. 83/90 Zb. 

2.) Nikomu nesmie byť občiansky na ujmu, že sa združuje, že je členom združenia, že sa 
zúčastňuje na jeho činnosti alebo ho podporuje, alebo, že stojí mimo neho. 

13. Zásady hospodárenia 
1.) Pre hospodárenie združenia platia osobitné predpisy. Združenie hospodári s vlastným 

majetkom, ktorý nadobudne ako dotáciu, dar, členský príspevok alebo z iného práv-
neho titulu. 

2.) Združenie nevykonáva podnikateľskú činnosť. Za účelom získania prostriedkov pre 
vlastnú činnosť založilo obchodnú spoločnosť „ Lesné spoločenstvo Štiavnik s.r.o.“ so 
samostatnou registráciou v obchodnom registri. Tejto obchodnej spoločnosti členovia 
združenia na základe zmluvy o prenájme prenajímajú svoj majetok po predložení listu 
vlastníctva za podmienok dohodnutých v nájomnej zmluve. 

3.) Podiely vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti nie sú vo vlastníctve občianskeho združe-
nia, ale jeho členov. 

14. Zánik združenia 
1.) Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením 



zániku združenia pce ocse písm. a) rozhoduje valné zhromaždenie združenia . 
-ento orgán oznámi zá :že ia do pätnástich dní príslušnému ministerstvu. 
O ' zániku združenia sa ' -'ajetkové vysporiadanie. Majetkové vysporia danie vy-
oná výkonný výbor ze ::e o · r< , aby z majetku združenia boli pokiar možno uhra
ené všetky závózky c č s 007 ené všetky pohradávky. Majetok. ktorý zostane po 

' hrade všetkých zá äzko se cen pomerne medzi členov podra výšky výmer. Majet-
ové vysporiadanie vy o a é 'ko ným výborom sa nechá overif audítorovi. 

15. Záverečné ustanovenia 
· o lné znenie stanov zo d-a . - 992 znení dodatku č . l zo dňa 13.7.1997 bolo schvä· 

e~e 'olným zhromaždením d - a 3.7. 9 Štia vniku. doplnené dodatkom č . 2 schválené 

.;::: ,,'m zhromaždením l5 Štia I a-o - 5 .2002 v štia vniku a doplnené Dodatkom č . 3 bolo 

s -". álené Valným zhromožde _5 Š IO I dňa 16.5.2004 v Štiovniku a Dodatkom Č . 4 zo 

~ ~ .7.2011. 

lesné spoločenstvo v Štiavnib 
013 55 Štiavnik 
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