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Deklarácia členov

Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo,
právnická osoba zapísaná v Registri

 ObÚ v Martine čís. R-0002/506
so sídlom Hrdinov SNP 43, 036 01 Martin

a

Spolku bývalých urbarialistov 
lesné hospodárstvo v Martine

(neštátnych) vlastníkov lesa k pripravovanej zonácii
Národného parku Veľká Fatra a 
Národného parku Malá Fatra .

Preambula :

Urbár Martin pozemkové spoločenstvo zriadené podľa Zákona čís. 97/2013 Z. z. o pozem-
kových spoločenstvách v znení neskorších predpisov zastupuje svojich členov -spoluvlast-
níkov lesných aj nelesných pozemkov. 

Členovia spoločenstva hospodária aj na pozemkoch, ktoré sú začlenené do Národného 
parku Veľká Fatra a Národného parku Malá Fatra a navrhované zavedenia zonácie národ-
ných parkov na Slovensku významne zasahuje do  ochrany a výkonu ich vlastníckého práva 
garantovaného Ústavou SR.

Účelom tejto Deklarácie je návrh členov Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo nezačleniť 
pozemky spoločenstva do IV. a V. kategórie zonácie v týchto národných parkoch a poskytn-
úť plnú environmentálnu a ekonomickú garanciu spoločenstva za správu lesných porastov, 
lúk a pasienkov na pozemkoch spoločenstva v  týchto parkoch tak, aby táto bola plne v 
súlade platnou právnou úpravou.

K uvedenému uvádzame naše argumenty a dôvody :

ako priamy  vlastníci, ktorí sme každodenne v „teréne “ a poznáme dokonale stav našich 
porastov  a biotopu, dokážeme lepšie ochrániť a efektívne spravovať svoj lesný majetok ako 
správa NP, prijať predom potrebné opatrenia  a okamžite účinne zasiahnuť v prípade kala-
mitného stavu

nakoľko všetky uvedené činnosti robíme vo svojej réžii, odbornými lesnými hospodármi, pod 
dozorom Pozemkového a lesného odboru Okr. úradu Martin,  na svoje náklady a pri osobnej 
účasti členov, dokážeme takto Správu NP VF a MF, odľahčiť od jej činnosť a ušetriť jej tak 
nemalé finančné prostriedky 

ochrana prírody sa dá zabezpečiť len priamou a každodennou činnosťou, musí sa stať prio-
ritným  programom vlastníkov a ľudí, ktorí v nej žijú a pracujú a ktorí majú priamy záujem na 



ich zachovanie a rozvoj

ako členovia a  spoluvlastníci sme za dôslednejšiu aktívnu ochranu prírody ako súčasti 
životného prostredia a za zachovanie prísne chránených území na svojich pozemkoch, aj za 
ich prípadné rozšírenie

Ústava Slovenskej republiky a tak isto  Dodatkový protokol k Dohovoru o ochrane ľudských 
práv a základných slobôd nám garantuje, aby  pri budúcej zonácii NP VF a  MF neboli vlast-
nícke práva členov spoločenstva ako súkromných vlastníkov obmedzené  bez rokovania a 
dohody s nimi

v súlade so Stratégiou EÚ pre lesy predpokladáme, že  udržateľné hospodárenie a multi-
funkčnosť lesov spoločenstvom sa nevylučuje so zachovaním environmentality lesov a 
zvýšením ich biodiverzity

financovanie náhrad za obmedzenie vlastníckych práv z operačných programov nie je vhod-
nou formou riešenia tejto otázky, pretože nenahradzuje našu každodennú starostlivosť o les  
a malo by byť nahradené finančnou podporou spoločenstva z  envirofondu, resp. z 
rozpočtovej kapitoly MŽP, alebo inou podporou spolufinancovania

toto všetko chceme zabezpečovať v  priamej spolupráci a za plného dozoru a  kontroly  
Správy Národného parku Veľká Fatra a Správy národného parku Malá Fatra 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti žiadame a navrhujeme :

aby základom pri zonácii  NP VF a NP MF  bolo osobné a priame rokovanie Správy NP VF a 
MF  so štatutárnymi zástupcami nášho spoločenstva, ktorej záverom by malo byť uzatvore-
nie spoločnej zmluvy, ktorá by ustanovila taký stupeň a formy zonácie,  ktorá by  rešpekto-
vala vzájomné práva oboch subjektov, poskytla plnú zodpovednosť a garancie spoločen-
stva za starostlivosť a ochranu daného územia a vytvorila takú formu spolupráce,  ktorá by 
naplnila zákonné práva a povinnosti Správy NP VF a MF a súčasne umožnila v  takomto 
rámci právo a  povinnosť vlastníkov hospodáriť na svojich pozemkoch v  zmysle PSOL a 
plánu starostlivosti o chránené územie

Text a obsah tejto Deklarácie boli prerokované a schválené na Zhromažde-
ní Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo dňa 1.10.2022.

V Martine, 

Urbár Martin,
pozemkové spoločenstvo

Ing. Vladimír Švehla, predseda

Spolok bývalých urbarialistov    
lesné hospodárstvo v Martine
 
Ing. Ján Buchanec, predseda 


