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Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie združenia účastníkov Jednoduchých pozemkových úprav - verejná
vyhláška
Okresný úrad Košice-okolie, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 zákona SNR č. 330/1991
Zb. o pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
(ďalej len "zákon") v spojení s § 26 zákona SNR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správnom poriadku) a obec
Dvorníky-Včeláre podľa § 24 ods. 1 zákona
zvolávajú ustanovujúce úvodné zhromaždenie účastníkov Jednoduchých pozemkových úprav Včeláre,
ktoré sa uskutoční dňa 25 septembra 2020 (piatok) o 15. 30 hod. v kultúrnom dome vo Včelároch, obec DvorníkyVčeláre.
Jednoduché pozemkové úpravy Včeláre v katastrálnom území Včeláre boli povolené rozhodnutím Okresného úradu
Košice-okolie, pozemkového a lesného odboru č. OU-KS-PLO1-2020/001039-062 zo dňa 09. 07. 2020 formou
jednoduchých pozemkových úprav z dôvodu uvedeného v §2 ods. 1, písm. h) zákona, že je potrebné usporiadať
pozemky v obvode projektu vzhľadom na ich budúce použitie, ako je hospodárenie na pôde.
(1) Najvyšším orgánom združenia účastníkov je zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav. Ustanovujúce
zhromaždenie účastníkov zvoláva okresný úrad a obec po nariadení alebo povolení pozemkových úprav verejnou
vyhláškou.
(2) Výkonným orgánom združenia účastníkov je predstavenstvo, ktoré zastupuje združenie účastníkov v konaní
o pozemkových úpravách. Členov predstavenstva volí zhromaždenie účastníkov. Zloženie predstavenstva musí
zodpovedať zloženiu účastníkov. Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu predstavenstva, ktorého môže
kedykoľvek odvolať.
(3) Na činnosť združenia účastníkov dohliada okresný úrad. Počet členov predstavenstva pri výmere pozemkov v
obvode projektu pozemkových úprav do 500 ha je 3 až 9, pri výmere nad 500 ha 5 až 11 členov. Do predstavenstva
sa volí jeden až traja náhradníci, ktorí sa ujímajú funkcie, ak členstvo niektorému členovi zanikne.
(4) Predstavenstvo zvolá zhromaždenie účastníkov, ak ho o to požiada jedna tretina účastníkov alebo okresný úrad.
Okresný úrad je vždy účastníkom zvolaného zhromaždenia.
(5) Predstavenstvo môže na plnenie svojich úloh zriaďovať odborné sekcie.
(6) Funkcia člena predstavenstva a odborných sekcií je čestná.
(7) Vnútorné pomery združenia účastníkov upravia stanovy, ktoré schvaľuje zhromaždenie účastníkov.
(8) Združenie účastníkov zaniká uplynutím piatich rokov od schválenia vykonania projektu pozemkových úprav.
(9) Združenie účastníkov sa eviduje v registri združení účastníkov pozemkových úprav na príslušnom okresnom
úrade.
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(10) Do registra združení účastníkov pozemkových úprav sa zapisujú tieto údaje a ich zmeny:
a) názov združenia účastníkov,
b) sídlo združenia účastníkov,
c) orgány združenia účastníkov,
d) dátum zápisu a výmazu,
e) dátum vzniku a zániku združenia.
(11) Združenie účastníkov nevykonáva činnosti na účel podnikania a nadobudnutia zisku.
Ak na zhromaždení združenia účastníkov Jednoduchých pozemkových úprav Včeláre bude účastník zastúpený
inou osobou - splnomocnencom, podpis splnomocniteľa na plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných
predpisov.
Toto oznámenie - pozvánka na verejné zhromaždenie JPÚ Včeláre sa doručuje podľa § 24 ods. 1 zákona verejnou
vyhláškou tak, že sa vyvesí v obci Dvorníky-Včeláre na úradnej tabuli obce, zároveň sa zverejní po dobu 15 dní
na úradnej tabuli Okresného úradu Košice-okolie a na webovom sídle stránke správneho orgánu v časti http://
www.minv.sk/?uradna-tabula-plo-ks a na internetovej stránke obce Dvorníky-Včeláre na dobu 15 dní. Posledný deň
tejto lehoty je zároveň dňom doručenia.
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