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Z á p i s n i c a 
z ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav 

v katastrálnom území HLBOKÉ 
uskutočneného dňa 22. 11. 2006 v Kultúrnom dome v Hlbokom 

 
 

P r í t o m n í :  podľa prezenčnej listiny 
 
 

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav bolo pripravované členmi 
prípravného výboru ustanovujúceho zhromaždenia. Prípravný výbor tvoria, v zmysle 
metodického návrhu MP SR č.184-I/2001-430, zástupcovia všetkých skupín účastníkov 
pozemkových úprav v katastrálnom území Hlboké. 

 
Po predstavení a privítaní zástupcov Krajského pozemkového úradu v Trnave, 

Obvodného pozemkového úradu v Senici, zhotoviteľa projektu pozemkových úprav v k.ú. 
Hlboké (ďalej len „PPÚ“) a pána starostu obce Hlboké sa úvodného slova ujala zástupkyňa 
OPÚ v Senici Bc. Rybnikárová a oboznámila prítomných s navrhnutým programom 
samotného ustanovujúceho zhromaždenia. 

 
Prípravný výbor navrhol program ustanovujúceho zhromaždenia nasledovne: 

 
1. Prezentácia prítomných účastníkov pozemkových úprav 
2. Úvod do problematiky pozemkových úprav 
3. Schválenie rokovacieho poriadku ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov 

pozemkových úprav – spôsob hlasovania o stanovách a pri voľbe predstavenstva, 
voľbe návrhovej a volebnej komisie  

4. Voľba návrhovej a volebnej komisie 
5. Schválenie Stanov združenia účastníkov pozemkových úprav v Hlbokom 
6. Voľba členov predstavenstva 
7. Diskusia 
8. Návrh uznesenia 
9. Záver 
 

Nakoľko nebola z radov prítomných účastníkov zhromaždenia pripomienka 
k navrhnutému programu či požiadavka o doplnenie programu, ustanovujúce zhromaždenie 
prebiehalo podľa jednotlivých bodov uvedeného programu. 

 
 

Prezentácia prítomných účastníkov ustanovujúceho zhromaždenia 
 

Na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Hlboké (ďalej len 
„UZ“) bolo pozvaných 1166 známych (podľa databázy Katastrálneho úradu v Trnave, Správy 
katastra Senica) vlastníkov pozemkov a 14 užívateľov – právnických osôb, t.j. celkom 1180 
známych účastníkov pozemkových úprav. Na UZ bolo podľa prezenčnej listiny prítomných 
311 známych účastníkov pozemkových úprav, vrátane zástupcov známych účastníkov 
poverených písomným splnomocnením na zastupovanie.  
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Slovenský pozemkový fond a štátna organizácia lesného hospodárstva zastupujú záujmy 
štátu a záujmy neznámych vlastníkov pozemkov alebo vlastníkov pozemkov, ktorých miesto 
pobytu nie je známe (podľa § 6 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, 
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde 
a pozemkových spoločenstvách v platnom znení (ďalej len „zákon“)).  
K 21.11.2006 bolo podľa evidencie nehnuteľností Katastrálneho úradu v Trnave, Správy 
katastra Senica v obvode PPÚ 930 neznámych vlastníkov poľnohospodárskej pôdy (orná p., 
chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady, vodné, zastavané, ostatn. pl.)  a 194 neznámych 
vlastníkov lesnej pôdy. Na UZ teda Slovenský pozemkový fond zastupoval 930 neznámych 
vlastníkov a štátna organizácia lesného hospodárstva 194 neznámych vlastníkov. 

 
 

Úvod do problematiky pozemkových úprav 
 

Podstatu vypracovávania a vykonávania projektu pozemkových úprav vysvetlil 
prítomným Ing. Jozef Srnka, riaditeľ Obvodného pozemkového úradu v Senici, ktorý ich 
ďalej oboznámil s koncepciou riešenia projektu pozemkových úprav a predstavil samotný 
projekt pozemkových úprav v k.ú. Hlboké (prípravné konanie, vstupné parametre k.ú. a ich 
vyhodnotenie, dôvody nariadenia PPÚ, časový harmonogram projektu, obvod PPÚ), vysvetlil 
poplatky účastníkov pozemkových úprav.   

P. riaditeľ vo svojom referáte vysvetlil postup spracovávania a riešenia projektu i jeho 
jednotlivých etáp. Priblížil práce v bodovom poli, geodetické práce na zameriavaní obvodu 
PPÚ a spracovávaní polohopisných a výškopisných máp, vyhotovovanie oceňovacích máp 
a stanovovanie hodnôt pozemkov v PPÚ. Vysvetlil obsah a zostavenie registra pôvodného 
stavu ako i dôležitosť samotného vlastníka venovať pozornosť výpisu z neho. Rovnako tak 
boli prítomní oboznámení s ďalšími materiálmi (dotazník, prihláška, ZUNP, výpis 
z rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho plánu), s ktorými sa stretnú v priebehu 
riešenia PPÚ a ktoré s nimi budú prerokovávané. Ďalej bolo vysvetlené vypracovávanie PPÚ 
(MÚSES, VZFU, ZUNP), v nadväznosti na VZFU a ZUNP bol vysvetlený princíp budovania 
nových spoločných zariadení a opatrení i pojem povolená odchýlka. Priblížil princíp riešenia 
prerozdelenia územia v novom stave, vytyčovanie význačných lomových bodov hraníc 
pozemkov v teréne ako i možnosti vytýčenia podrobných lomových bodov hraníc nových 
pozemkov v teréne až po zostavovanie rozdeľovacieho plánu vo forme GP s novým 
usporiadaním územia i novými právnymi vzťahmi k pozemkom. Záverom bol  vysvetlený 
spôsob vyhotovovania podkladov pre zápis PPÚ do katastra.   

Celý referát bol sprevádzaný prezentáciou prostredníctvom projekcie, s názornými 
ukážkami spracovávania jednotlivých etáp PPÚ a jeho výstupov, materiálov s grafickým 
znázornením tej–ktorej problematiky PÚ.   

 
Počas referátu Ing. Srnku padli z radov prítomných viaceré dotazy a otázky 

k samotnému PPÚ, ktoré riaditeľ postupne vysvetlil a zodpovedal ich. Dotazy sa týkali najmä: 
- prístupnosti nových pozemkov, možnosti pridelenia nových pozemkov v inom k.ú.,  riešenia  
vlastníctva porastov na pôvodných pozemkoch a možnosti ich výrubu, otázka nájmu nových 
pozemkov, otázka k vyhodnoteniu prieskumu záujmu o pozemkové úpravy v danom k.ú., 
stanovovania hodnôt pozemkov podľa BPEJ a jej neprimeranosti k trhovej cene, otázka 
k veľkosti úbytku pôdy na vybudovanie spoločných zariadení a opatrení  
Bolo na škodu veci, že referát pripravený zástupcami OPÚ v Senici prerušovali nevhodnými 
výkrikmi a svojimi názormi niektorí nekultúrni účastníci UZ. 
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Schválenie rokovacieho poriadku UZ – spôsob hlasovania o stanovách a pri voľbe 
predstavenstva, voľbe návrhovej a volebnej komisie  
 

Návrh rokovacieho poriadku vypracoval prípravný výbor. Tento materiál je platný iba 
pre UZ, nakoľko ostatné zhromaždenia účastníkov PÚ sa budú riadiť Stanovami. 

Návrh rokovacieho poriadku predložila pracovníčka OPÚ v Senici. 
 
Pred pristúpením k hlasovaniu o schválení  rokovacieho poriadku padli z radov 

prítomných nasledovné dotazy a požiadavky: 
• požiadavka o predstavenie členov prípravného výboru. Zástupkyňa správneho orgánu 

oboznámila prítomných so zložením prípravného výboru, jeho jednotlivými členmi 
• p.Svoboda z Gbelov sa prihlásil o členstvo v predstavenstve. Bolo mu vysvetlené, že 

o členoch predstavenstva a o jeho zložení sa bude hlasovať neskôr, a ak prítomní 
účastníci  UZ prejavia  záujem o jeho členstvo v ňom, bude sa hlasovať aj o jeho osobe.  

• p.Tomková, ktorá zastupuje svojho otca žijúceho mimo Slovenska, mala pripomienku 
smerujúcu k užívateľom pozemkov EURO AGRO a Lesy SR, ktorí neplatia nájomné za 
užívanie pozemkov 

• p. Mgr. Hamerlíková, Jablonica - mala pripomienky k celkovej koncepcii riešenia PPÚ  
• p.František Černý Bilkove Humence – pripomienkoval zloženie členov predstavenstva 

v tom zmysle, že všetci majú vysokoškolské vzdelanie a podľa neho nie je v predstavenstve 
zastúpenie „obyčajných ľudí“. Ing. Benčat, PhD., prednosta Krajského pozemkového 
úradu, vysvetlil, že o zložení predstavenstva sa bude hlasovať a pokiaľ si prítomní 
navrhnú iných členov predstavenstva a zvolia si ich, zloženie predstavenstva bude 
zmenené  

• p. Milica Šimšálková, Senica - položila dotaz o spôsobe hlasovania. Zo strany správneho 
orgánu bolo vysvetlené, že hlasovať bude 311 prítomných známych účastníkov PÚ, 930 
neznámych vlastníkov pozemkov zastúpených SPF a 194 neznámych vlastníkov pozemkov 
zastúpených Lesmi SR. Sumárne bude teda hlasovať na dnešnom UZ 1435 prítomných 
účastníkov PÚ a v zmysle bodu 5 čl. II Rokovacieho poriadku sa hlasuje verejne, 
zdvihnutím ruky, pričom UZ sa uznáša nadpolovičnou väčšinou prítomných účastníkov 
PÚ 

• p. Ing. Šulla Miroslav -  vysvetlil prítomným, že po preštudovaní materiálov je mu známy 
princíp riešenia pozemkových úprav, pozná ich prínos pre vlastníkov pozemkov a vyzval 
prítomných, aby nemarili priebeh rokovania.  

 
Po tejto diskusii sa pristúpilo k hlasovaniu o schválení predloženého návrhu rokovacieho 
poriadku UZ.  
 

Predmet hlasovania  :  Rokovací poriadok 
 

Súhlasiacich 
hlasujúcich 

účastníkov UZ 

Nesúhlasiacich 
hlasujúcich 

účastníkov UZ 

Nehlasujúcich 
účastníkov UZ 

(zdržali sa 
hlasovania) 

∑ 

Počty hlasov 1415 3 17 1435 
Percentuálne 
vyjadrenie  

98.6 % 0.2 % 1.2 % 100 % 

Vyhodnotenie 
hlasovania 

Rokovací poriadok ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov 
pozemkových úprav v k.ú. Hlboké bol schválený. 
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Voľba návrhovej a volebnej komisie 
 
Prípravný výbor predložil nasledovný návrh na zloženie návrhovej a volebnej komisie :                 

p. Zlata Krchová 
p. Miroslava Šulová 
 

Keďže nik z prítomných nemal pripomienky k navrhovanému zloženiu návrhovej a volebnej 
komisie, pristúpilo sa k hlasovaniu. 
 

Predmet hlasovania  : Zloženie návrhovej a volebnej komisie 
 

Súhlasiacich 
hlasujúcich 

účastníkov UZ 

Nesúhlasiacich 
hlasujúcich 

účastníkov UZ 

Nehlasujúcich 
účastníkov UZ 

(zdržali sa 
hlasovania) 

∑ 

Počty hlasov 1428 0 7 1435 
Percentuálne 
vyjadrenie  

99.5 % 0 % 0.5 % 100 % 

Vyhodnotenie 
hlasovania 

Členovia návrhovej a volebnej komisie  ustanovujúceho 
zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Hlboké boli 
zvolení. 

 
 
 
 

Schválenie Stanov združenia účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Hlboké 
 

P. Zlata Krchová, členka návrhovej a volebnej komisie, prečítala prítomným návrh 
Stanov združenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Hlboké, ktorý vypracoval prípravný 
výbor. 

 
Po prečítaní toho materiálu vzišli z radov prítomných účastníkov UZ pripomienky 

a dotazy :  
• pripomienka k počtu členov predstavenstva. Zástupca správneho orgánu vysvetlil, že v 

návrhu na zloženie predstavenstva je navrhnuté 9 členné predstavenstvo, a zmena tohto 
navrhnutého počtu členov je možná. Následne sa prítomní dohodli, že počet zástupcov 
skupiny vlastníkov pozemkov – fyzických osôb - bude rozšírený. Bol predložený návrh, aby 
boli členmi predstavenstva aj cezpoľní zástupcovia vlastníkov. Správny orgán upozornil, 
že počet členov predstavenstva musí byť z dôvodu jeho hlasovania nepárny, t.j. počet 
doposiaľ navrhnutých členov treba navýšiť o párny počet (o 2, o 4, atď.) 

• bola vznesená požiadavka, aby sa navrhovaní členovia predstavenstva predstavili 
a uviedli, aké zamestnávanie vykonávajú. Správny orgán vysvetlil, že každý navrhovaný 
člen predstavenstva bude predstavený až pri samotnej voľbe členov predstavenstva.  

• z radov prítomných účastníkov boli navrhnuté za členky predstavenstva :  
p. Mgr. Jana Fabiánová, bytom Komárnická 46, Bratislava 
p. Mgr. Anna Hamerlíková, bytom Jablonica č. 6.  
Správny orgán poznačil uvedené návrhy a opäť pripomenul, že tieto budú prerokované až 
v ďalšom bode programu – pri voľbe členov predstavenstva 

 
Nakoľko z diskusie vzišla požiadavka na rozšírenie počtu členov predstavenstva 
z navrhovaného 9-členného na, ako vyplynulo i z vyššie uvedených predložených návrhov 
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z radov prítomných účastníkov na ďalších členov predstavenstva, 11- členné, bolo v návrhu 
Stanov (čl. VI bod 1) dovtedy uvedený počet členov predstavenstva 9 potrebné zmeniť. 
Z toho dôvodu sa pristúpilo k hlasovaniu za 11-členné predstavenstvo. 

 
Predmet hlasovania  :   

Zmena počtu členov predstavenstva navrhnutého v Stanovách (čl.VI. bod 
1) z 9 členov na 11 členov 

 
Súhlasiacich 
hlasujúcich 

účastníkov UZ 

Nesúhlasiacich 
hlasujúcich 

účastníkov UZ 

Nehlasujúcich 
účastníkov UZ 

(zdržali sa 
hlasovania) 

∑ 

Počty hlasov 1432 0 3 1435 
Percentuálne 
vyjadrenie  

99.8 % 0 % 0.2 % 100 % 

Vyhodnotenie 
hlasovania 

Účastníci ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových 
úprav v k.ú. Hlboké odsúhlasili 11-členné zloženie predstavenstva. 

 
Z hlasovania vyplýva, že prítomní odsúhlasili zmenu v čl. VI. bodu 1 Stanov a predstavenstvo 
bude pracovať v 11-člennom zložení. Členka návrhovej a volebnej komisie, p. Krchová,  
následne prečítala zmenený čl. VI. bod 1 Stanov. 
 
Keďže k stanovám neboli ďalšie pripomienky či dotazy, pristúpilo sa k hlasovaniu o schválení 
Stanov združenia účastníkov PÚ. 
 
Hlasovanie sústavne prerušovala p. Mgr. Fabiánová - Bratislava, s pripomienkami, že si 
Stanovy nestihla prečítať, vypýtala si predmetný materiál. Jej, i ostatným, ktorí prejavili 
záujem, boli materiály dané k dispozícii a vysvetlené, že zákon neukladá zasielať Stanovy pred 
ustanovujúcim zhromaždením a správny orgán pri ich schvaľovaní postupuje podľa zákona a 
metodického návrhu MP SR č.184-I/2001-430.  
Ostatní prítomní súhlasili, aby sa pristúpilo k hlasovaniu  za Stanovy tak, ako boli predložené 
a v čl.VI  bode 1 zmenené. 

 
Predmet hlasovania  :  

 Stanovy združenia účastníkov pozemkových úprav 
 v k.ú. Hlboké 

 
Súhlasiacich 
hlasujúcich 

účastníkov UZ 

Nesúhlasiacich 
hlasujúcich 

účastníkov UZ 

Nehlasujúcich 
účastníkov UZ 

(zdržali sa 
hlasovania) 

∑ 

Počty hlasov 1237 0 198 1435 
Percentuálne 
vyjadrenie  

86.2 % 0 % 13.8 % 100 % 

Vyhodnotenie 
hlasovania 

Stanovy združenia účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Hlboké 
boli schválené.  

 
 Stanovy boli schválené v pôvodnom znení, s opravou v čl. VI. bod 1, prvá veta – počet 
členov predstavenstva. Stanovy tvoria prílohu tejto zápisnice. 
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Voľba členov predstavenstva 
 

Prípravný výbor, ktorý pracoval podľa zákona a metodického návrhu MP SR č.184-
I/2001-430, vypracoval návrh na zloženie predstavenstva v zmysle metodických pokynov 
Ministerstva pôdohospodárstva SR tak, aby zloženie predstavenstva zodpovedalo zloženiu 
účastníkov pozemkových úprav. Tento návrh bol na základe požiadaviek prítomných 
účastníkov UZ v jeho priebehu doplnený o ďalších nimi navrhovaných členov.  

P. Zlata Krchová, členka návrhovej a volebnej komisie, predložila prítomným návrh na 
zloženie predstavenstva ZU, na základe predchádzajúcej diskusie doplnený o dvoch zástupcov 
skupiny vlastníkov pozemkov – fyzické osoby, pričom počet členov predstavenstva, 
odhlasovaný v Stanovách, je 11. 

 
Navrhované bolo, aby :  
 
Vlastníkov pozemkov – fyzické osoby zastupovali :  
1. Vladimír Kovár Hlboké č.4 
2. Pavol Piskla Hlboké č.298 
3. Ing. Vladimír Holický  Hollého 745, Senica  
4. Mgr. Jana Fabiánová Komárnická 46, Bratislava 
5. Mgr. Anna Hamerlíková Jablonica č.6  
 
Euro Agro Senica s.r.o. ako užívateľa poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Hlboké 
zastupoval:  
Ing. Toman Ján  Častkov č.214 
 
PD Senica ako užívateľa poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Hlboké zastupoval :  
Vladimír Kalamen  Rybky č.2 
 
Obec Hlboké zastupoval :  
Zlata Šipkovská  Hlboké č.283  
 
Slovenský pozemkový fond, ako správcu majetku štátu a ako zástupcu majetku 
neznámych vlastníkov (poľnohospodárska pôda) zastupoval :  
Ing. Ľubica Vaculková SPF, regionálny odbor v Senici 
 
Štátnu organizáciu lesného hospodárstva, ako správcu majetku štátu a ako zástupcu 
majetku neznámych vlastníkov (lesná pôda) zastupoval :  
Ing. Miroslav Holický  Lesy SR, š.p.,  O.Z.Šaštín 
 
Spoločenstvo vlastníkov lesných pozemkov  Šalamún zastupoval :  
Ján Žák Hlboké č.79  

 
 Po prečítaní návrhu na zloženie 11-členného predstavenstva sa prihlásila za členku 
predstavenstva ZU p. PeadDr. Jana Slezáková, Senica a z pléna padol návrh, aby bol členom 
predstavenstva p. Jaroslav Knotek, Hlboké.  
Nakoľko by sa tým zvýšil počet členov predstavenstva z v Stanovách odsúhlaseného počtu,   
t. j. z 11, o 2 členov, t.j. na 13, bolo potrebné pristúpiť k hlasovaniu o každom navrhovanom 
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členovi predstavenstva osobitne. Pred hlasovaním o konkrétnom navrhovanom členovi sa 
tento osobne predstavil, resp. bol predstavený starostom Obce Hlboké.  
 
Vladimír KOVÁR, Hlboké č. 4  - p. starosta obce Hlboké predstavil p. Kovára  a zdôvodnil 
návrh jeho osoby za člena predstavenstva.  Následne pri osobnom predstavovaní sa p. Kovár 
uviedol, že on sám nie je vlastníkom pozemkov v k.ú. Hlboké a účastníkom PÚ je ako 
splnomocnený zástupca iného vlastníka pozemkov v tomto k.ú.. Nakoľko sa z pléna ozývali 
nesúhlasiace názory, aby bol v predstavenstve člen, ktorý sám nie je vlastníkom pozemkov 
v danom k.ú., p. Vladimír Kovár sa vzdal členstva v predstavenstve, z toho dôvodu nebolo 
potrebné hlasovať o jeho členstve.  
 
Pavol PISKLA, Hlboké č. 298 :  

Predmet hlasovania : p. Pavol Piskla - člen predstavenstva  
 

Súhlasiacich 
hlasujúcich 

účastníkov UZ 

Nesúhlasiacich 
hlasujúcich 

účastníkov UZ 

Nehlasujúcich 
účastníkov UZ 

(zdržali sa 
hlasovania) 

∑ 

Počty hlasov 1407 0 28 1435 
Percentuálne 
vyjadrenie  

98.0 % 0 % 2.0 % 100 % 

Vyhodnotenie 
hlasovania 

P. Pavol Piskla bol zvolený za člena predstavenstva.  

 
 

Ing. Vladimír HOLICKÝ, Hollého 745, Senica :  
Predmet hlasovania : p. Ing. Vladimír Holický - člen predstavenstva 

 
Súhlasiacich 
hlasujúcich 

účastníkov UZ 

Nesúhlasiacich 
hlasujúcich 

účastníkov UZ 

Nehlasujúcich 
účastníkov UZ 

(zdržali sa 
hlasovania) 

∑ 

Počty hlasov 1421 2 12 1435 
Percentuálne 
vyjadrenie  

99.0 % 0.2 % 0.8 % 100 % 

Vyhodnotenie 
hlasovania 

P. Ing. Vladimír Holický bol zvolený za člena predstavenstva.  

 
 

Mgr. Jana Fabiánová, Komárnická 46, Bratislava : 
Predmet hlasovania : p. Mgr. Jana Fabiánová - člen predstavenstva 

 
Súhlasiacich 
hlasujúcich 

účastníkov UZ 

Nesúhlasiacich 
hlasujúcich 

účastníkov UZ 

Nehlasujúcich 
účastníkov UZ 

(zdržali sa 
hlasovania) 

∑ 

Počty hlasov 349 945 141 1435 
Percentuálne 
vyjadrenie  

24.3 % 65.9 % 9.8 % 100 % 

Vyhodnotenie 
hlasovania 

P. Mgr. Jana Fabiánová nebola zvolená za člena predstavenstva.  
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Po hlasovaní o uvedenom navrhovanom členovi predstavenstva bolo potrebné prítomným 
vysvetliť právomoci splnomocneného zástupcu SPF pri hlasovaní na UZ. Ing. Benčat, PhD. 
prednosta Krajského pozemkového úradu v Trnave, prítomným vysvetlil, že pokiaľ je 
podľa evidencie Katastrálneho úradu v Trnave, Správy katastra Senica v obvode projektu 
pozemkových úprav vedených 930 neznámych vlastníkov pozemkov, v zmysle § 6 ods. 5 
zákona o pozemkových úpravách splnomocnený zástupca SPF vykonáva práva a zastupuje 
uvedený počet neznámych vlastníkov v konaní o pozemkových úpravách, vrátane hlasovania 
na UZ, a jeden hlas má za vlastníka pozemkov – Slovenskú republiku.   
V priebehu vysvetľovania Ing. Benčata, PhD., zástupca OPÚ Senica preverením prezenčnej 
listiny UZ a následne i databázy (Katastrálneho úradu v Trnave, Správy katastra Senica) 
vlastníkov pozemkov v obvode PPÚ zistil, že Mgr. Jana Fabiánová, Komárnická 46, 
Bratislava, nie je vlastníčkou pozemkov v danom k.ú., a ako vyplynulo z radov prítomných 
účastníkov ZU v predchádzajúcom hlasovaní o p. Vladimírovi Kovárovi ako členovi 
predstavenstva, ich názor na člena predstavenstva, ktorý sám nie je vlastníkom pozemkov 
v obvode PPÚ, je nesúhlasný. Nakoľko však Mgr. Jana Fabiánová nebola zvolená za člena 
predstavenstva, zistenú skutočnosť už ďalej nebolo potrebné uvádzať.   
 
 
 
Mgr. Anna HAMERLÍKOVÁ, Jablonica č. 6 :  

Predmet hlasovania :  
p. Mgr. Anna Hamerlíková - člen predstavenstva 

 
Súhlasiacich 
hlasujúcich 

účastníkov UZ 

Nesúhlasiacich 
hlasujúcich 

účastníkov UZ 

Nehlasujúcich 
účastníkov UZ 

(zdržali sa 
hlasovania) 

∑ 

Počty hlasov 1264 0 171 1435 
Percentuálne 
vyjadrenie  

88.1 % 0 % 11.9 % 100 % 

Vyhodnotenie 
hlasovania 

P. Mgr. Anna Hamerlíková bola zvolená za člena predstavenstva.  

 
 
 
 
 

Jaroslav KNOTEK, Hlboké č. 24 : 
Predmet hlasovania : p. Jaroslav Knotek - člen predstavenstva 

 
Súhlasiacich 
hlasujúcich 

účastníkov UZ 

Nesúhlasiacich 
hlasujúcich 

účastníkov UZ 

Nehlasujúcich 
účastníkov UZ 

(zdržali sa 
hlasovania) 

∑ 

Počty hlasov 1144 0 291 1435 
Percentuálne 
vyjadrenie  

79.7 % 0 % 20.3  % 100 % 

Vyhodnotenie 
hlasovania 

P. Jaroslav Knotek bol zvolený za člena predstavenstva.  
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PaedDr. Jana SLEZÁKOVÁ, IBV Záhrady 1106, Senica : 
Predmet hlasovania : 

 p. PeadDr. Jana Slezáková - člen predstavenstva 
 

Súhlasiacich 
hlasujúcich 

účastníkov UZ 

Nesúhlasiacich 
hlasujúcich 

účastníkov UZ 

Nehlasujúcich 
účastníkov UZ 

(zdržali sa 
hlasovania) 

∑ 

Počty hlasov 1174 1 260 1435 
Percentuálne 
vyjadrenie  

81.8 % 0.1 % 18.1 % 100 % 

Vyhodnotenie 
hlasovania 

P. PeaDr. Jana Slezáková bola zvolená za člena predstavenstva.  

 
Ing. Ján TOMAN, splnomocnený zástupca Euro Agro s. r. o.  Senica : 

Predmet hlasovania :  p. Ing. Ján Toman - člen predstavenstva 
 

Súhlasiacich 
hlasujúcich 

účastníkov UZ 

Nesúhlasiacich 
hlasujúcich 

účastníkov UZ 

Nehlasujúcich 
účastníkov UZ 

(zdržali sa 
hlasovania) 

∑ 

Počty hlasov 1154 6 275 1435 
Percentuálne 
vyjadrenie  

80.4 % 0.4 % 19.2 % 100 % 

Vyhodnotenie 
hlasovania 

P. Ing. Ján Toman bol zvolený za člena predstavenstva.  

 
Vladimír KALAMEN, splnomocnený zástupca PD Senica : 

Predmet hlasovania :  p. Vladimír Kalamen - člen predstavenstva 
 

Súhlasiacich 
hlasujúcich 

účastníkov UZ 

Nesúhlasiacich 
hlasujúcich 

účastníkov UZ 

Nehlasujúcich 
účastníkov UZ 

(zdržali sa 
hlasovania) 

∑ 

Počty hlasov 1294 0 141 1435 
Percentuálne 
vyjadrenie  

90.2 % 0 % 9.8 % 100 % 

Vyhodnotenie 
hlasovania 

P. Vladimír Kalamen bol zvolený za člena predstavenstva.  

 
Zlata ŠIPKOVSKÁ, zástupca Obce Hlboké : 

Predmet hlasovania :  p. Zlata Šipkovská - člen predstavenstva 
 

Súhlasiacich 
hlasujúcich 

účastníkov UZ 

Nesúhlasiacich 
hlasujúcich 

účastníkov UZ 

Nehlasujúcich 
účastníkov UZ 

(zdržali sa 
hlasovania) 

∑ 

Počty hlasov 1292 0 143 1435 
Percentuálne 
vyjadrenie  

90.0 % 0 % 10.0 % 100 % 

Vyhodnotenie 
hlasovania 

P. Zlata Šipkovská bola zvolená za člena predstavenstva.  
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Ing. Ľubica VACULKOVÁ, splnomocnený zástupca SPF :  
Predmet hlasovania :  

 p. Ing. Ľubica Vaculková - člen predstavenstva 
 

Súhlasiacich 
hlasujúcich 

účastníkov UZ 

Nesúhlasiacich 
hlasujúcich 

účastníkov UZ 

Nehlasujúcich 
účastníkov UZ 

(zdržali sa 
hlasovania) 

∑ 

Počty hlasov 1223 11 201 1435 
Percentuálne 
vyjadrenie  

85.2 % 0.8 % 14.0 % 100 % 

Vyhodnotenie 
hlasovania 

P. Ing. Ľubica Vaculková bola zvolená za člena predstavenstva.  

 
 
Ing. Miroslav HOLICKÝ, splnomocnený zástupca Lesy SR :  

Predmet hlasovania :  p. Ing. Miroslav Holický - člen predstavenstva 
 

Súhlasiacich 
hlasujúcich 

účastníkov UZ 

Nesúhlasiacich 
hlasujúcich 

účastníkov UZ 

Nehlasujúcich 
účastníkov UZ 

(zdržali sa 
hlasovania) 

∑ 

Počty hlasov 1256 3 176 1435 
Percentuálne 
vyjadrenie  

87.5 % 0.2 % 12.3 % 100 % 

Vyhodnotenie 
hlasovania 

P. Ing. Miroslav Holický bol zvolený za člena predstavenstva.  

 
 
Ján  ŽÁK, zástupca  Spoločenstva  vlastníkov lesných pozemkov Šalamún :  

Predmet hlasovania :  p. Ján Žák - člen predstavenstva 
 

Súhlasiacich 
hlasujúcich 

účastníkov UZ 

Nesúhlasiacich 
hlasujúcich 

účastníkov UZ 

Nehlasujúcich 
účastníkov UZ 

(zdržali sa 
hlasovania) 

∑ 

Počty hlasov 1292 0 143 1435 
Percentuálne 
vyjadrenie  

90.0 % 0 % 10.0 % 100 % 

Vyhodnotenie 
hlasovania 

P. Ján Žák bol zvolený za člena predstavenstva.  

 
 
Správny orgán vyzval p. Svobodu, Gbely, ktorý sa na začiatku UZ prihlásil o členstvo 
v predstavenstve, aby sa predstavil prítomným a správny orgán dá hlasovať o jeho návrhu za 
člena predstavenstva. V tomto čase však nebol prítomný v rokovacej miestnosti, preto sa ani 
nepristúpilo k hlasovaniu o jeho osobe za člena predstavenstva.  

 
Z výsledkov vyššie konkretizovaného hlasovania vyplýva, že bolo zvolené 11-členné 

predstavenstvo ZU, teda tak, ako si ZU navrhlo a odsúhlasilo v Stanovách. 
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Nakoľko bolo potrebné, aby si predstavenstvo zo svojich členov zvolilo predsedu 
predstavenstva, ďalej v zmysle Stanov (čl. VI bod 2) podpredsedu, zapisovateľa a hospodára, 
zvolení členovia predstavenstva sa odobrali do vedľajšej miestnosti spolu so zástupcom 
správneho orgánu, kde prebehli voľby v rámci predstavenstva.  
 
Po voľbe členov predstavenstva časť prítomných odišla z UZ z dôvodu nedôstojného 
správania sa niektorých účastníkov, ktorých záujmom bolo toto zhromaždenie znemožniť a  
správnym orgánom, zhotoviteľom, obcou  i prípravným  výborom doposiaľ vykonanú prácu na 
projekte pozemkových úprav v k.ú. Hlboké spochybniť. 
 
 
D i s k u s i a 
 

Časový úsek, počas ktorého prebiehali voľby funkcionárov predstavenstva, bolo možné 
využiť na diskusiu. Nakoľko všetky dotazy v priebehu rokovania boli zodpovedané, 
a prítomní nemali ďalšie dotazy, nik z prítomných sa do diskusie neprihlásil.  

 
 

Predstavenie predsedu, podpredsedu, pokladníka a zapisovateľa predstavenstva 
ZU  

 
Po návrate členov predstavenstva do rokovacej sály, zástupkyňa správneho orgánu 

predstavila prítomným novozvolenú predsedníčku predstavenstva p. Mgr. Annu Hamerlíkovú, 
ktorej zároveň odovzdala slovo.  

 
P. Mgr. Hamerlíková sa prítomným predstavila, poďakovala za zvolenie. 

 
Zástupkyňa správneho orgánu oboznámila prítomných s voľbou ďalších funkcionárov 

predstavenstva :  
 
podpredseda :  p. Jaroslav Knotek 
 
pokladník :     p. PaedDr. Jana Slezáková  
 
zapisovateľ :    p. Zlata Šipkovská. 

 
 
 
U z n e s e n i e :  
 

Členka návrhovej komisie, p. Zlata Krchová, predložila prítomným návrh na uznesenie. 
Nakoľko nik z prítomných nemal k jednotlivým bodom uznesenia pripomienky či dotazy, 
pristúpilo sa k hlasovaniu o prijatí Uznesenia z UZ.  
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Predmet hlasovania  : 
  Uznesenie z ustanovujúceho zhromaždenia  

účastníkov PÚ v k.ú. Hlboké 
 

Súhlasiacich 
hlasujúcich 

účastníkov UZ 

Nesúhlasiacich 
hlasujúcich 

účastníkov UZ 

Nehlasujúcich 
účastníkov UZ 

(zdržali sa 
hlasovania) 

∑ 

Počty hlasov 1176 0 259 1435 
Percentuálne 
vyjadrenie  

82.0 % 0 % 18.0 % 100 % 

Vyhodnotenie 
hlasovania 

Uznesenie z ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov 
pozemkových úprav v k.ú. Hlboké bolo prijaté. 

 
U z n e s e n i e  je prílohou tejto zápisnice. 

 
Pri príprave UZ Obvodným pozemkový úradom v Senici a obcou Hlboké bolo ozvučenie sály 
v Kultúrnom dome Hlboké funkčné. Avšak na začiatku UZ a počas celého priebehu ozvučenie 
nefungovalo.   
 

 
Z á v e r  
 

Všetky body programu ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav 
v k.ú. Hlboké, konaného dňa 22.11.2006, boli vyčerpané, zástupkyňa správneho orgánu 
konštatovala, že boli zvolené všetky potrebné orgány združenia účastníkov, boli schválené 
Stanovy združenia, a prijaté uznesenie z UZ.  

 
 
 
 
 

 
 

 Predseda Predstavenstva:                                               Zapisovateľ: 
 
......................................................                                      ...................................................... 
 
 
 
 
Správny orgán – Obvodný pozemkový úrad v Senici 
                                                
vedúci Projektu pozemkových úprav v k.ú. Hlboké : Ing. Vallová        ......................................                                      
 
 
 
 
V Hlbokom,  23. 11. 2006 


