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

v katastrálnom území PLAVERCKÝ  PETER   
uskutočneného dňa 9.7. 2004 v Kultúrnom dome Plavecký Peter 

 
 
 

P r í t o m n í:  podľa prezenčnej listiny 
 
 
 
 
Dnešné ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav bolo 

pripravované členmi prípravného výboru ustanovujúceho zhromaždenia, ktorý tvoria 
zástupcovia všetkých skupín vlastníkov pôdy v zmysle metodiky MP SR. 

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 PÚ – 

spôsob hlasovania o stanovách a pri voľbe predstavenstva, voľbe návrhovej a volebnej 
komisie a voľbe revíznej komisie 

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

Prítomní účastníci PÚ schválili program ustanovujúceho zhromaždenia tak, ako bol 
predložený. 

 
K bodu 1.: 
 

Na dnešné rokovanie bolo prizvaných 330 účastníkov konania a podľa prezenčnej 
listiny možno konštatovať, že je prítomných 85 účastníkov. 

 
K bodu 2.: 
 

Ing. Jozef Srnka, riaditeľ Obvodného pozemkového úradu v Senici vo svojom 
príhovore vysvetlil prítomných podstatu pozemkových úprav. Vo svojom referáte vysvetlil 
všetky etapy pozemkových úprav od prác v bodovom poli, cez register pôvodného stavu až po 
vymeriavanie nových pozemkov. Vysvetlil spôsob financovania cestou Agentúry SAPARD, 
vysvetlil poplatky účastníkov pozemkových úprav. Vyzval prítomných, aby v rámci diskusie 
predložili svoje dotazy. 
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K bodu 3.:  
 

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

Rokovací poriadok ustanovujúceho zhromaždenia bol schválený jednomyselne. 
 

K bodu 4.:  
 

Prípravný výbor predložil návrh na zloženie návrhovej a volebnej komisie 
nasledovne: 

Oľga Radičová, predseda 
Bc. Danka Rybnikárová, členka 
Edita Kožuchová, člen 
 
Účastníci ustanovujúceho zhromaždenia schválili predložený návrh jednomyselne, 

členovia návrhovej a volebnej komisie boli zvolení. 
 

K bodu 5.: 
 

Bc. Danka Rybnikárová, členka návrhovej a volebnej komisie prečítala prítomným 
návrh Stanov združenia účastníkov pozemkových úprav v Plaveckom Petri, ktorý vypracoval 
prípravný výbor. 

Nikto z prítomných nemal pripomienky ani doplňujúce návrhy k Stanovám, Stanovy 
boli jednomyselne schválené. Stanovy tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 
K bodu 6.: 
 

Prípravný výbor vypracoval návrh na zloženie predstavenstva v zmysle metodických 
pokynov Ministerstva pôdohospodárstva SR tak, aby zloženie predstavenstva zodpovedalo 
zloženiu účastníkov pozemkových úprav.  

Za vlastníkov pozemkov – fyzické osoby boli navrhnutí: 
Pavol Vicen 
Pavol Kiripolský 
Jozef Jurík 
Mária Kiripolská, č.d. 129 
Štefan Šarkozi 
Lýdia Poláková 
Mária Poláková, č.d. 112 
Anastázia Hlavatá, č.d. 168 
Veronika Šedivá – zastupuje aj najväčšieho užívateľa pôdy – Agropartner s.r.o. 
Za Slovenský pozemkový fond, ako správcu majetku štátu a ako zástupcu majetku 
neznámych vlastníkov (poľnohospodárska pôda) bol navrhnutý: 
Ing. Ernest Bauer, Regionálna organizácia SPF v Senici 
Zástupca majetku obce Pl. Peter: 
Viera Kollárová, starostka obce Plavecký Peter 
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Členka návrhovej a volebnej komisie Bc. Rybnikárová predložila prítomným návrh 

na zloženie predstavenstva. Členovia predstavenstva boli jednomyselne zvolení. 
 
Nakoľko bolo potrebné, aby si predstavenstvo medzi sebou zvolilo predsedu 

predstavenstva, ďalej v zmysle stanov podpredsedu, zapisovateľa a hospodára, rokovanie bolo 
prerušené na 15 minút, kedy prebehli voľby v rámci predstavenstva.  

 
Po prestávke viedla ustanovujúce zhromaždenie novozvolená predsedkyňa 

predstavenstva pani Veronika Šedivá, ktorá zastupuje vlastníkov pôdy ako aj užívateľa pôdy 
Agropartner s.r.o. poďakoval prítomným v mene členov predstavenstva za prejavenú dôveru a 
následne predložila návrh na zloženie revíznej komisie. 

 
K bodu 7.: 
 

Za členov revíznej komisie boli navrhnutí a prítomnými jednomyselne zvolení: 
 
Edita Kožuchová 
Libor Ščepka 
Mgr. Jozef Olšovský 
 

K bodu 8.: 
 

V diskusii sa prítomní zaujímali o podrobnosti z konania o pozemkových úpravách, 
na dotazy odpovedal Ing. Jozef Srnka, riaditeľ Obvodného pozemkového úradu v Senici 
a ostatní zástupcovia OPÚ. 

 
K bodu 9.: 
 

Na ustanovujúcom zhromaždení bolo prijaté nasledovné   u z n e s e n i e: 
 

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Plavecký 
Peter uskutočnené dňa 9. júla 2004 o 18,00 hodine v Kultúrnom dome v Plaveckom Petri 
 

I. s c h v á l i l o 
 

A. Program rokovania  
B. Rokovací poriadok ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových 

úprav 
C. Stanovy združenia účastníkov pozemkových úprav v Plaveckom Petri 

 
II.   z v o l i l o 

 
A. členov návrhovej a volebnej komisie v zložení: 

Oľga Radičová, predseda 
Bc. Danka Rybnikárová, členka 
Edita Kožuchová, člen 
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B. Členov predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav 

v Plaveckom Petri v zložení: 
Pavol Vicen 
Pavol Kiripolský 
Jozef Jurík 
Mária Kiripolská, č.d. 129 
Štefan Šarkozi 
Lýdia Poláková 
Mária Poláková, č.d. 112 
Anastázia Hlavatá, č.d. 168 
Veronika Šedivá - predseda 
Ernest Bauer 
Viera Kollárová 
 

C. Členov revíznej komisie v zložení: 
 

Edita Kožuchová 
Libor Ščepka 
Mgr. Jozef Olšovský 

 
K bodu 10.: 
 

Týmto boli vyčerpané všetky body programu dnešného rokovania, pani Veronika 
Šedivá, predseda predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav poďakovala 
prítomným za aktívnu účasť, konštatovala, že rokovanie bolo úspešné, boli zvolené všetky 
potrebné orgány združenia účastníkov a boli schválené stanovy združenia. 

 
 
 
 

 Predseda Predstavenstva:                                               Zapisovateľ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Plaveckom Petri, 9.7. 2004 
 


