
        
 VOLEBNÝ A ROKOVACÍ PORIADOK 

Združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav Malá Vieska 

 
 

1. Združenie účastníkov je právnickou osobou, ktorá vzniká na prvom zhromaždení účastníkov  

pozemkových úprav. Zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav môže byť realizované aj 

formou čiastkových zhromaždení. 

 

2. Na zhromaždení sa totožnosť prítomných preukazuje predložením občianskeho preukazu, 

cestovného pasu, prípadne platným splnomocnením. Prítomný účastníci podpisujú prezenčnú 

listinu, ktorá je súčasťou zápisnice zo zasadnutia. 

 

3.   Činnosť zhromaždenia sa riadi podľa schváleného programu. 

  

4.  Právo zúčastniť   sa   rokovania   zhromaždenia   majú   účastníci   pozemkových   úprav:    

a) vlastníci pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám, 

b) nájomcovia pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám, 

c) fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť pozemkovými 

úpravami dotknuté, 

d) Slovenský pozemkový fond Bratislava, zastúpený regionálnym odborom v Košiciach, 

e) obec 

 

5.   Hlasovacie právo na rokovaní zhromaždenia majú vlastníci pozemkov, ktorých sa pozemkové  

       úpravy dotýkajú, alebo ktorých práva a povinnosti sú pozemkovými úpravami dotknuté. 

 

 6.  Právo byť zvolení do orgánov, ktoré si zhromaždenie zvolí ako výkonný, resp. pomocný orgán,  

      majú vlastníci pozemkov a pokiaľ zhromaždenie alebo predstavenstvo tak rozhodne, aj ďalší    

      účastníci konania, prípadne iní potrební odborní pracovníci. 

 

 7.  Prvé rokovanie zhromaždenia riadi starosta obce a jeho ďalšie rokovania riadi predseda  

      predstavenstva. 

 

 8.  Po zvolení členov predstavenstva na prvom zhromaždení členovia predstavenstva spomedzi   

      seba zvolia predsedu predstavenstva a ďalšie funkcie, ktoré sú uvedené v stanovách     

      a oboznámia s voľbou do týchto funkcií zhromaždenie. 

 

 9.  Práva a povinnosti predstavenstva zhromaždenia určujú stanovy. 

 

10.  Právo zvolania zhromaždenia ako aj predstavenstva určujú  stanovy. 

 

11.  Na rokovaniach zhromaždenia sa hlasuje verejným hlasovaním a to zdvihnutím ruky.  

       Pri voľbe jednotlivých členov predstavenstva sa o voľbe každého člena hlasuje samostatne. 

 

12.  Zasadnutie zhromaždenia sa môže uskutočniť čiastočne alebo v celosti formou  

       korešpondenčného hlasovania, ak je to vzhľadom na okolnosti potrebné. K pozvánke sa 

       pripájajú materiály, o ktorých má zhromaždenie rokovať, hlasovacie lístky a v pozvánke sa 

       uvedie dátum, do ktorého má byť doručený hlasovací lístok, poučenie o spôsobe  

       hlasovania a úprave hlasovacieho lístka.  

 



 

11. Zhromaždenie je uznášania schopné vtedy, ak sa  rokovania zúčastnia vlastníci vlastniaci   

      nadpolovičnú väčšinu výmery v obvode JPÚ. Predstavenstvo je uznášania schopné vtedy, ak sa  

      rokovania zúčastní nadpolovičná väčšina jeho členov. 

 

12. Pokiaľ zákon alebo stanovy nestanovujú niečo iné, na prijatie právoplatného uznesenia je   

      potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov zhromaždenia alebo predstavenstva. 

 

13. Zo všetkých rokovaní zhromaždenia alebo predstavenstva sa spisuje záznam, ktorý podpisuje  

      predseda predstavenstva a zapisovateľ. 

 

Schválené dňa: ................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


