
OU-VT-PLO-2021/000669-104 

ZÁPISNICA 

z ustanovujúceho zhromaždenia združenia účastníkov pozemkových úprav  

vykonávaných formou pozemkových úprav v k.ú. Benkovce, dňa 22.06.2021 

v kultúrnom dome obce Benkovce 

 

 

Celkový počet účastníkov v obvode PPÚ Benkovce: 385 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny prítomných 

Počet prítomných účastníkov : 24 

Počet hlasov: 24 

 

Ustanovujúce zhromaždenie Združenia účastníkov pozemkových úprav (ďalej len „ZÚPÚ“) 

vykonávané formou pozemkových úprav v k.ú. Benkovce bolo zvolané verejnou vyhláškou č. 

OU-VT-PLO-2021/000669-098  zo dňa 28.05.2021 na základe rozhodnutia o nariadení 

pozemkových úprav č. OU-VT-PLO-2020/004376-004 zo dňa 15.10.2020, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 30.10.2020.  

 

Ustanovujúce zhromaždenie ZÚPÚ v k.ú. Benkovce malo 10 bodov programu:  

 

1. Otvorenie a prezentácia prítomných 

Ustanovujúce zhromaždenie Združenia účastníkov pozemkových úprav otvorila starostka 

obce Benkovce Ing. Viera Pavlišková.  Privítala domácich a predstavila hostí: 

Ing. Petra Repáňa, zástupcu obchodnej spoločnosti Progres CAD Engineering, s.r.o., ktorá je 

hlavným členom združenia „PPÚ VÝCHOD 2018“, Ing. Richarda Nagya a Ing. Vieru 

Nagyovú, zhotoviteľov projektu - spoločnosť GEONA, s.r.o., Ing. Jozefa Kulana, vedúceho 

PLO, Okresného úradu Vranov nad Topľou a Ing. Marcelu Voľanskú, vedúcu projektu PPÚ 

Benkovce.  

 

Ing. Jozef Kulan, ako predsedajúci ustanovujúceho zhromaždenia vysvetlil hlavný dôvod, 

prečo sa stretnutie uskutočnilo.  Ustanovujúce zhromaždenie zvolal správny orgán a Obec 

Benkovce verejnou vyhláškou. Hlavným dôvodom bola voľba predstavenstva Združenia 

účastníkov PÚ, ktoré bude spolupracovať so správnym orgánom a zhotoviteľmi pri príprave, 

prerokúvaní úvodných podkladov projektu pozemkových úprav a postupe jeho vykonania. 

Oboznámil prítomných s návrhom programu, a keďže neboli k programu vznesené žiadne 

námietky ani návrhy na zmenu, požiadal účastníkov, aby hlasovali za program zdvihnutím 

mandátnych lístkov. Návrh programu bol schválený aklamačne.  

 

  

2. Informovanie účastníkov PÚ o doterajšom priebehu konania o PPÚ Benkovce 

Ing. Jozef Kulan informoval o zákone č. 330/1991 Zb., ktorý pojednáva o pozemkových 

úpravách, o procesnom postupe doterajšieho konania PPÚ Benkovce,  význame pozemkových 

úprav. Projekt je financovaný z prostriedkov (EPFRV) Európskeho poľnohospodárskeho 

fondu pre rozvoj vidieka. Sú z neho financované programy rozvoja vidieka vo všetkých 

členských štátoch a regiónoch Únie. Podľa ZoD musí byť projekt v celom rozsahu vykonaný, 

vypracovaný a odovzdaný do 41 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o nariadení PÚ. 

Termín ukončenia projektu je stanovený na 31.3.2024. 

Následne odovzdal slovo Ing. Petrovi Repáňovi, ktorý veľmi podrobne odprezentoval 

jednotlivé etapy projektu. 

Po ňom dostal slovo Ing. Richard Nagy, ktorý vysvetlil doterajšiu 1. fázu projektu 

pozemkových úprav „Úvodné podklady PPÚ“, ktoré máme za sebou 1a) etapu, ktorú tvorili: 
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1. Zriaďovanie bodov podrobného polohového bodového poľa 

2. Hranica obvodu projektu PÚ 

3. Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode PPÚ. 

 

3.  Hlasovanie účastníkov PÚ o návrhu rokovacieho a volebného poriadku 

Ing. Jozef Kulan prečítal prítomným návrh rokovacieho a volebného poriadku. Nakoľko 

neboli vznesené žiadne pozmeňujúce návrhy požiadal predsedajúci prítomných účastníkov, 

aby hlasovali za návrh zdvihnutím mandátnych lístkov. Prítomných bolo 24 účastníkov 

zhromaždenia a za návrh rokovacieho a volebného poriadku súhlasne hlasovalo všetkých 24 

účastníkov združenia. Návrh rokovacieho a volebného poriadku bol schválený. 

 

4. Hlasovanie účastníkov PÚ o návrhu stanov združenia účastníkov PÚ Benkovce 

Ing. Jozef Kulan prečítal návrh stanov združenia účastníkov pozemkových úprav Benkovce 

a nakoľko neboli vznesené žiadne nové návrhy, dal predsedajúci hlasovať. Prítomných bolo 

24 účastníkov zhromaždenia. Za návrh stanov súhlasne hlasovalo 24 účastníkov združenia. 

Návrh stanov združenia účastníkov PÚ Benkovce bol schválený. 

 

5. Voľba členov predstavenstva združenia účastníkov PÚ Benkovce 

Počet členov predstavenstva pri výmere pozemkov v obvode projektu PÚ nad 500 ha  je 5 až 

11 členov. Výmera obvodu projektu PÚ Benkovce tvorí 776 ha. Prípravný výbor navrhol 9 

členov predstavenstva a 2 náhradníkov: Annu Zemanovú, Ing. Jozefa Uhrina,  Mgr. Mariána 

Oľšava, Jána Nábožného, Ing. Vieru Pavliškovú, Františka Baníka, Martina Pavliška, Ing. 

Viktóriu Čopákovú a Petra Kužmu. Ako náhradníci členov predstavenstva boli navrhnutí : 

Jozef Olach a Emil Čečko. 

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

 

Za navrhovanú kandidátku Annu Zemanovú ako členku predstavenstva hlasovalo súhlasne 23 

účastníkov z celkového počtu 24 prítomných účastníkov zhromaždenia. Proti nebol nikto 

a nikto sa hlasovania nezdržal. Navrhovaná kandidátka bola schválená. 

 

Za navrhovaného kandidáta Ing. Jozefa Uhrina ako člena predstavenstva hlasovalo súhlasne 

22 účastníkov z celkového počtu 24 prítomných účastníkov zhromaždenia. Proti nebol nikto,  

a 1 účastník sa hlasovania zdržal. Navrhovaný kandidát bol schválený. 

 

Za navrhovaného kandidáta Mgr. Mariána Oľšava ako člena predstavenstva hlasovalo 

súhlasne 22 účastníkov z celkového počtu 24 prítomných účastníkov zhromaždenia. Proti 

nebol nikto,  a 1 účastník sa hlasovania zdržal. Navrhovaný kandidát bol schválený. 

 

Za navrhovaného kandidáta Jána Nábožného  ako člena predstavenstva hlasovalo súhlasne 

23 účastníkov z celkového počtu 24 prítomných účastníkov zhromaždenia. Proti nebol nikto,  

a nikto sa hlasovania nezdržal. Navrhovaný kandidát bol schválený. 

 

Za navrhovanú kandidátku Ing. Vieru Pavliškovú ako členku predstavenstva hlasovalo 

súhlasne 23 účastníkov z celkového počtu 24 prítomných účastníkov zhromaždenia. Proti 

nebol nikto a nikto sa hlasovania nezdržal. Navrhovaná kandidátka bola schválená. 

 

Za navrhovaného kandidáta Františka Baníka ako člena predstavenstva hlasovalo súhlasne 

23 účastníkov z celkového počtu 24 prítomných účastníkov zhromaždenia. Proti nebol nikto,  

a nikto sa hlasovania nezdržal. Navrhovaný kandidát bol schválený. 
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Za navrhovaného kandidáta Martina Pavliška ako člena predstavenstva hlasovalo súhlasne 23 

účastníkov z celkového počtu 24 prítomných účastníkov zhromaždenia. Proti nebol nikto,  

nikto sa hlasovania nezdržal. Navrhovaný kandidát bol schválený. 

 

Za navrhovanú kandidátku Ing. Viktóriu Čopákovú ako členku predstavenstva hlasovalo 

súhlasne 23 účastníkov z celkového počtu 24 prítomných účastníkov zhromaždenia. Proti 

nebol nikto a nikto sa hlasovania nezdržal. Navrhovaná kandidátka bola schválená. 

 

Za navrhovaného kandidáta Petra Kužmu ako člena predstavenstva hlasovalo súhlasne 22 

účastníkov z celkového počtu 24 prítomných účastníkov zhromaždenia. Proti nebol nikto,  a 1 

účastník sa hlasovania zdržal. Navrhovaný kandidát bol schválený. 

 

Za navrhovaného kandidáta Jozefa Olacha ako náhradníka člena predstavenstva hlasovalo 

súhlasne 23 účastníkov z celkového počtu 24 prítomných účastníkov zhromaždenia. Proti 

nebol nikto a nikto sa hlasovania nezdržal. Navrhovaný kandidát bol schválený. 

  

Za navrhovaného kandidáta Emila Čečka ako náhradníka člena predstavenstva hlasovalo 

súhlasne 22 účastníkov z celkového počtu 24 prítomných účastníkov zhromaždenia. Proti 

nebol nikto a 1 účastník sa hlasovania zdržal. Navrhovaný kandidát bol schválený. 

 

Ing. Jozef Kulan požiadal novozvolených členov predstavenstva, aby spoločne zasadli 

a zvolili spomedzi seba predsedu a podpredsedu predstavenstva združenia účastníkov PPÚ 

Benkovce. Prítomní boli šiesti členovia predstavenstva. Traja členovia na ustanovujúcom 

zhromaždení prítomní neboli. 

 

Za predsedníčku predstavenstva bola v súlade s hlasovacím a rokovacím poriadkom 

a stanovami Združenia účastníkov PPÚ Benkovce zvolená Ing. Viera Pavlišková s počtom 

hlasov 6.  

Za podpredsedu predstavenstva bol v súlade s hlasovacím a rokovacím poriadkom 

a stanovami Združenia účastníkov PPÚ Benkovce zvolený Mgr. Marián Oľšav s počtom 

hlasov 6.  

   

6. Návrh uznesenia 

Novozvolená predsedníčka predstavenstva Ing. Viera Pavlišková sa ujala riadenia ďalšieho 

priebehu rokovania Zhromaždenia účastníkov PPÚ Benkovce. Prečítala návrh uznesenia 

z ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov PPÚ v k.ú. Benkovce konaného dňa 22.06.2021.  

 

7. Hlasovanie o návrhu uznesenia 

Predsedníčka predstavenstva Ing. Viera Pavlišková sa opýtala, či má niekto z prítomných 

doplňujúci návrh. Žiadny návrh nepadol. Požiadala účastníkov, aby hlasovali o návrhu 

uznesenia zdvihnutím mandátnych lístkov. Za návrh uznesenia súhlasne hlasovalo 18 

účastníkov združenia, proti nebol nikto a nikto sa hlasovania nezdržal. Uznesenie bolo 

schválené.  

 

8. Informovanie účastníkov PPÚ o ďalšom postupe v konaní o PPÚ Benkovce  

Ing. Viera Pavlišková odovzdala slovo zhotoviteľovi projektu PPÚ – konateľovi spoločnosti 

GEONA, s.r.o., Ing. Richardovi Nagyovi.  

 

9. Diskusia 

V rámci diskusie bolo prerokovaných niekoľko otázok:  
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- Do kedy sa dajú robiť zmeny v katastri nehnuteľností? 

- Ako sa budú meniť lesné pozemky? 

- Aká je koncepcia pozemkových úprav, kedy budú projekty v ostatných obciach 

Prešovského kraja? 

- Ako bude riešená náhrada za pozemok, z ktorého ubudlo meandrovaním toku Ondavy? 

- Môže sa za podiel v spoločnej nehnuteľnosti požiadať finančná náhrada? 

- Areál pri Benkovskom kríži sa dá navrhnúť ako verejné zariadenie, nakoľko sa teraz 

nachádza na súkromných pozemkoch urbárskej spoločnosti?  

 

Na položené otázky fundovane odpovedali Ing. Peter Repáň, Ing. Richard Nagy aj Ing. Jozef 

Kulan.  

 

 

10. Záver 
Predsedníčka predstavenstva Ing. Viera Pavlišková poďakovala prítomným za účasť 

a ukončila  ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav.  

 

 

 

 

 

 

 

V Benkovciach, 22. júna 2021 

Zapísala: Ing. Marcela Voľanská 


