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

v katastrálnych územiach UNÍN a SEDLIŠTE 
uskutočneného dňa 27.11. 2009 v Kultúrnom dome v Uníne. 

 
 

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

Dnešné ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav bolo zvolané 

pozvánkou zo dňa 2.11.2009. 

 Na pracovnom stretnutí prípravného výboru Ustanovujúceho zhromaždenia, ktoré sa 

konalo dňa 30.10.2009 boli pripravené návrhy rokovacieho poriadku, návrh stanov Združenia 

účastníkov pozemkových úprav v katastrálnych územiach Unín a Sedlište, bol prerokovaný 

návrh členov predstavenstva, ako výkonného orgánu Združenia účastníkov pozemkových 

úprav v katastrálnych územiach Unín a Sedlište a členov volebnej a návrhovej komisie. 

Prípravný výbor pracoval v zmysle metodických pokynov Ministerstva pôdohospodárstva SR 

pod vedením Obvodného pozemkového úradu v Senici.   

Členovia prípravného výboru boli schválení Obecným zastupiteľstvom v Uníne 

Uznesením č.24/2009 dňa 25.6.2009 a v zložení: 

Za vlastníkov – fyzické osoby: 
1. Ing. Anton Míšaný, č.408, 90846 Unín 

2. Anton Pecha, č.19,   90846 Unín 

3. Martin Michaláč, č.334, 90846 Unín 

4. Ing. Alexander Vávrovič, č.386, 90846 Unín  

5. Miloslav Rehák, č.189, 90846 Unín 

6. Ján Šiška,  č.345, 90846 Unín 

7. Štefan Vacula, č.163, 90846 Unín 

8. Ondrej Malík, č.354,  90846 Unín 

9. JUDr. Ján Štepánik, č.50, 90846 Unín 

za vlastníkov- fyzické osoby 

Za obec Unín: 

10. Štefan Andel, Obec Unín,  starosta obce 

Za  OPÚ: 

11. Ing. Jozef Srnka, riaditeľ OPÚ Senica 

12. Ing. Dagmar Markovičová, vedúci projektu 
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Za Slovenský pozemkový fond 

13. Ing. Ernest Bauer 

Za RD Petrova Ves ako najväčšieho užívateľa: 

15. Ing.Daniel Récky 

16. p.Alena Smolinská 

 

Starosta obce p. Štefan Andel privítal všetkých prítomných na ustanovujúcom 

zhromaždením účastníkov pozemkových úprav, predstavil Ing. Srnku – riaditeľa Obvodného 

pozemkového úradu v Senici, Ing. Markovičovú- vedúcu projektu a pracovníčku riaditeľa 

Obvodného pozemkového úradu v Senici a spracovateľa projektu Ing. Vladimíra 

Jablonického z firmy Geospol Senica a odovzadal slovo  Ing. Markovičovej, ktorá viedla 

ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav . 

Ing. Markovičová prečítala program ustanovujúceho zhromaždenia  schváleného 

prípravným výborom a zverejneným vo vestibule Kultúrneho domu v Uníne : 

  

1. Prezentácia prítomných účastníkov pozemkových úprav 

2. Úvod do problematiky pozemkových úprav 

3. Návrh  rokovacieho  a volebného poriadku, schválenie rokovacieho  a volebného 

poriadku   

4. Voľba návrhovej a volebnej komisie 

5. Návrh stanov Združenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Unín a Sedlište a 

 ich  schválenie 

6. Voľba  predstavenstva združenia účastníkov 

7. Diskusia 

8. Návrh uznesenia 

9. Záver 

 

K predloženému programu mal námietku p. Anton Pecha. Navrhol, aby bod č.7- 

diskusia bol preložený za bod č.2 - Úvod do problematiky pozemkových úprav. Ďalšie 

námietky k programu neboli a Ing. Markovičová dala hlasovať o tomto pozmenenom 

programe.  
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Výsledky hlasovania 

 
Počet prítomných účastníkov  
Fyzické osoby a právnické osoby 203 
SPF 833 
Lesy SR 127 
Spolu 1163 

 
 Počet % 
Hlasovalo za 1161 99,83 
Hlasovalo proti 0 0 
Zdržalo sa hlasovania 2 0,17 

 

Nadpolovičná väčšina súhlasila, aby sa   ustanovujúce zhromaždenie riadilo týmto 

programom: 

1.  Prezentácia prítomných účastníkov pozemkových úprav 

2.  Úvod do problematiky pozemkových úprav 

3.  Diskusia 

4. Návrh  rokovacieho  a volebného poriadku, schválenie rokovacieho  a volebného 

poriadku   

5   Voľba návrhovej a volebnej komisie 

6.  Návrh stanov Združenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Unín a Sedlište a 

 ich  schválenie 

7.   Voľba  predstavenstva združenia účastníkov 

8.   Návrh uznesenia 

9.   Záver 

 

K bodu 1.: 

Ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Unín 

a Sedlište sa na základe prezenčnej listiny zúčastnilo 203 vlastníkov alebo splnomocnených 

zástupcov.  

Taktiež sa ustanovujúceho zhromaždenia zúčastnil jeden účastník – nájomca- RD 

Petrova Ves. 

Slovenský pozemkový fond zastupuje záujmy štátu a záujmy neznámeho vlastníka 

pozemkov alebo vlastníkov pozemkov, ktorých miesto pobytu nie je známe. Podľa evidencie 

katastra nehnuteľností k dnešnému dátumu bolo 833 vlastníkov poľnohospodárskej pôdy, 

ktorých Slovenský pozemkový fond zastupuje.  
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Správca lesného majetku- Lesy SR, OZ Šaštín zastupuje záujmy vlastníkov lesných 

pozemkov, ktorých miesto pobytu nie je známe, týchto bolo k dnešnému dňu  127.  

 
Počet prítomných účastníkov  
Fyzické osoby a právnické osoby 203 
SPF 833 
Lesy SR 127 
Spolu 1163 

 
 

K bodu 2.: 

 

Ing. Jozef Srnka, riaditeľ  Obvodného pozemkového úradu v Senici vo svojom 

príhovore vysvetlil prítomným podstatu pozemkových úprav a oboznámil ich s celým 

konaním o pozemkových úpravách. Vo svojom referáte vysvetlil všetky etapy projektu 

pozemkových úprav v k.ú. Unín a Sedlište. Oboznámil ich s časovým harmonogramom 

vykonávania prác. Účastníkov konania o pozemkových úpravách upozornil na dokumenty, 

ktoré im budú doručené (RPS, ZUNP a výpis z nového stavu). Na všetky tieto dokumenty 

môžu podať námietky, pripomienky a môžu sa odvolať. Nakoniec Ing. Srnka vyzval 

prítomných, aby v rámci diskusie predložili svoje otázky k danej téme. 

 

K bodu 3.:  

 V diskusii účastníci pokladali otázky: 

1. Vlastníka pozemkov v k.ú. Radimov, Unín a Petrova Ves zaujímalo, či jeho vlastníctvo 

môže byť zlúčené. Bolo mu vysvetlené, že obvod Projektu pozemkových úprav tvoria k.ú. 

Unín a Sedlište a zlučovať pozemky je možné len v rámci jedného katastrálneho územia. 

2. Ďalej zaujímalo vlastníka, akou výmerou budú vlastníci prispievať na budovanie 

spoločných zariadení a opatrení – Ing. Srnka vysvetlil, že na tieto zariadenia bude v zmysle 

zákona č. 330/1991 Zb. O pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 

pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení 

neskorších predpisov požitá pôda štátu, obce až následne pôda vlastníkov. Úbytkový 

koeficient bude až na základe potreby stanovenej na tieto zariadenia v všeobecných zásadách 

usporiadania územia vyčíslený a následne uvedený v Zásadach pre umiestnenie nových 

pozemkov. 

3. p. Šajdík vystúpil s dotazom, či Obvodný pozemkový úrad v Senici bude postupovať 

v zmysle zákona, nakoľko má zlé skúsenosti s týmto úradom v reštitučnom konaní. 
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4. p. Bučková upozornila na to , že si nepraje, aby jej bola v budúcnosti za jej kvalitnú pôdu 

pridelená nekvalitná pôda v štrkoviskách a ďalej sa pýtala, čo bude s pozemkami vlastníkov, 

na ktorých má RD Petrova Ves postavené budovy. Ing. Jablonický odpovedal vlastníčke, že 

pred umiestnením pozemkov  bude s každým vlastníkom prejednané umiestnenie a Ing. Srnka 

informoval, že keďže družstvo nie je vlastníkom pozemkov  v obvode projektu, budú pod 

areálom družstva ponechaní pôvodní vlastníci. 

5.  Vlastníkov zaujímalo, akú výmeru pozemkov má štát v obvode projektu pozemkových 

úprav- na túto otázku nevedela odpovedať Ing. Michálková -zástupkyňa SPF. 

6. Vlastníka zaujímalo, akú hodnotu pozemku dostane v novom stave. Ing. Markovičová 

vysvetlila, že v zmysle §11ods.3,4,5 zákona č.330/1991 bude vlastníkovi pridelený primeraný 

pozemok v novom stave a primeranosť hodnoty je +/- 10% hodnoty pôvodných pozemkov.  

7. Vlastníčku zaujímalo, či sa dozvie, kde sa jej pozemok nachádza aj keď nebude užívať 

tento pozemok a nedá si ho vytýčiť. Ing. Srnka odpovedal, že vlastníci, ktorí budú požadovať 

vytýčenie pozemkov k hospodáreniu- OPÚ v Senici dá vytýčiť. Ing. Markovičová 

odpovedala, že prílohou výpisu z Registra nového stavu je grafická príloha, kde sa vlastníčka 

dozvie , kde sú jej nové pozemky umiestnené. 

8. Ďalej účastníka zaujímalo, že keď na jeho pozemku, ktorý je vedený v katastri 

nehnuteľnosti sú nasadené ovocné stromčeky, ako sa bude postupovať. Ing. Srnka vlastníkovi 

odpovedal, že pokiaľ je vlastníkom uvedeného pozemku, môže ostať v jeho vlastníctve 

v druhu pozemku, ktorý je, ak nie je vlastník tohto pozemku, nie je to jednoduchý prípad, 

v ďalšom konaní komisia podľa §3 ods.3 zákona pozemok zákona č.330/1991rozhodne 

o druhu pozemku.  

9. Účastníka zhromaždenia zaujímalo, kedy bude projekt pozemkových úprav zapísaný do 

katastra nehnuteľností. Ing. Markovičová odpovedala, že na základe zmluvy so 

spracovateľom, má byť projekt ukončený do marca 2015. 

10.Ďalej účastníkov pozemkových úprav zaujímalo, kto bude financovať výstavbu ciest 

v katastrálnych územiach. Ing. Srnka odpovedal, že výstavby ciest bude financovaná buď zo 

zdrojov európskej únie alebo zo štátneho rozpočtu. 

11. Vlastníka pozemku zaujímalo, aký druh pozemku dostane v novom stave, keď 

v súčasnosti vlastní pozemok s druhom – orná pôda na ktorom je vysadený les. Ing. 

Markovičová informovala, že v priebehu konania bude komisia zriadená v zmysle §3 ods.3 

zákona č.330/1991 Zb. zisťovať skutočný druh pozemku v teréne na základe rozhodnutia tejto 

komisie bude druh pozemku preklasifikovaný podľa skutočnosti a tento druh pozemku 

dostane vlastník v novom stave. 
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12. Vlastníčku pozemkov zaujímalo čo sa stane s pozemkami vydanými do užívania v zmysle 

§15 zákona 330/1991 Zb. Ing. Markovičová informovala, že tieto pozemky boli do užívania 

vydané len do „veľkých“ pozemkových úprav. Po zápise projektu pozemkových úprav budú 

všetky tieto zrušené, ako aj nájomné zmluvy medzi vlastníkmi a užívateľom pozemkov 

a budú vyhotovené nové nájomné zmluvy. 

13. Vlastníka pozemkov zaujímalo, čo sa stane s ťarchami zapísanými na listoch vlastníctva. 

Ing. Markovičová informovala, že tieto budú prevzaté z katastra nehnuteľností a budú 

zapísané k novým pozemkom. 

14. Ďalej vlastníka zaujímalo, čo sa stane ak svoje pôvodné pozemky počas konania predá,  

s kým bude spracovateľ rokovať  o umiestnení nových pozemkov. Ing. Markovičová 

informovala, že vlastník môže počas celého konania nakladať so svojimi pozemkami, 

v prípade prevodu vlastníctva na druhú osobu bude spracovateľ rokovať s touto, ale táto už 

nemôže zmeniť to, čo už bolo odsúhlasené s predchádzajúcim vlastníkom, čiže vlastník 

preberá všetky rozhodnutia, ktoré už urobil pôvodný vlastník. 

15. Vlastníka zaujímalo, čo má robiť v prípade, ak má do katastra zle zapísané dedičské 

rozhodnutie, čiže na LV sú iné spoluvlastnícke podiely ako v dedičskom rozhodnutí. Ing. 

Srnka odpovedal, že po doručení výpisu z RPS si tento vlastníci majú prekontrolovať a na 

rozdiely, ktoré vlastníci zistia, je potrebné písomne podať námietku a Obvodný pozemkový 

úrad v Senici, tieto námietky preverí .  

    

K bodu 4.:  
 

Návrh rokovacieho poriadku vypracoval prípravný výbor na svojom zasadnutí dňa 

30.10.2009. Tento materiál je platný iba pre ustanovujúce zhromaždenie, nakoľko ostatné 

zhromaždenia účastníkov sa budú riadiť Stanovami združenia účastníkov pozemkových úprav 

v k.ú. Unín a Sedlište. 

Návrh rokovacieho poriadku predložila Ing. Milada Šalamúnová, pracovníčka 

Obvodného pozemkového úradu v Senici. K rokovaciemu poriadku podal námietku p. Anton 

Pecha. Požadoval, aby na ustanovujúcom zhromaždení hlasovalo na základe výmery každého 

vlastníka. Ing. Markovičová vysvetlila, že nie je možný tento spôsob hlasovania, nakoľko 

v zmysle Metodické návodu MPSR ku konaniu o začatí pozemkových úprav z decembra 2001 

a podľa zákona č.330/1991 Zb. každý účastník pozemkových úprav má podľa §6 zákona na 

ustanovujúcom zhromaždení vždy len 1 hlas. Keďže neboli podané ďalšie pripomienky 

k navrhnutému rokovaciemu poriadku, prebehlo hlasovanie.  
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Výsledky hlasovania 

 
Počet prítomných účastníkov  
Fyzické osoby a právnické osoby 203 
SPF 833 
Lesy SR 127 
Spolu 1163 

 
 Počet % 
Hlasovalo za 1161 99,83 
Hlasovalo proti 0 0 
Zdržalo sa hlasovania 2 0,17 

 
Rokovací poriadok ustanovujúceho zhromaždenia bol nadpolovičnou väčšinou 

schválený. 
 
 

K bodu 5.:  
 

Prípravný výbor na svojom zasadnutí pripravil návrh na zloženie návrhovej 

a volebnej komisie nasledovne: 

p. Anton Pecha, Unín  č.19 

p. Martin Michalá č, Unín č.334 

Ing. Milada Šalamúnová, pracovníčka OPÚ Senica 

 Keďže neboli žiadne pripomienky k navrhnutým členom, prebehlo hlasovanie 

o zložení návrhovej a volebnej komisii.  

 

Výsledky hlasovania 

 
Počet prítomných účastníkov  
Fyzické osoby a právnické osoby 203 
SPF 833 
Lesy SR 127 
Spolu 1163 

 
 Počet % 
Hlasovalo za 1161 99,83 
Hlasovalo proti 0 0 
Zdržalo sa hlasovania 2 0,17 

 

Účastníci ustanovujúceho zhromaždenia schválili predložený návrh a  členovia 

návrhovej a volebnej komisie boli zvolení. 

 



 8 

K bodu 6.: 
 

Ing. Milada Šalamúnová,  členka návrhovej a volebnej komisie predložila 

prítomným návrh Stanov združenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Unín a Sedlište, 

ktorý vypracoval prípravný výbor na svojom zasadnutí 30.10.2009.  

K návrhu podal námietku p.Kubík, chcel vedieť na aké časové obdobie sa volí 

predstavenstvo. Ing. Markovičová mu vysvetlila, že predstavenstvo je volené na dnešnom 

zasadnutí a bude pracovať počas celého projektu pozemkových úprav. Predstavenstvo je 

možné odvolať a zvoliť si nové na zasadnutí združenia účastníkov pozemkových úprav. 

Keďže neboli ďalšie pripomienky k navrhnutým stanovám prebehlo hlasovanie.  

Výsledky hlasovania 

 
Počet prítomných účastníkov  
Fyzické osoby a právnické osoby 203 
SPF 833 
Lesy SR 127 
Spolu 1163 

 
 Počet % 
Hlasovalo za 1161 99,83 
Hlasovalo proti 0 0 
Zdržalo sa hlasovania 2 0,17 

 
 Stanovy boli schválené v pôvodnom znení, tak ako boli predložené prípravným 

výborom a tieto tvoria prílohu tejto zápisnice. 
 
 

K bodu 7.: 
 

Prípravný výbor na svojom zasadnutí dňa 30.10.2009 vypracoval návrh na zloženie 

predstavenstva v zmysle metodických pokynov Ministerstva pôdohospodárstva SR tak, aby 

zloženie predstavenstva zodpovedalo zloženiu účastníkov pozemkových úprav.  

Ing. Milada Šalamúnová, členka návrhovej a volebnej komisie predložila prítomným 

návrh na členov predstavenstvo v tomto zložení: 

 
Vlastníkov pozemkov – fyzické osoby zastupovali: 
 

1. Ing. Anton Míšaný, č.408, 90846 Unín 

2. Ing. Alexander Vávrovič, č.386, 90846 Unín  

3. Miloslav Rehák, č.189, 90846 Unín 

4. Ján Šiška,  č.345, 90846 Unín 
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5. Štefan Vacula, č.163, 90846 Unín 

6. Ondrej Malík, č.354,  90846 Unín 

7. JUDr. Ján Štepánik, č.50, 90846 Unín 

Náhradníci za vlastníkov - fyzické osoby:  
 

1.Anton Pecha, č.19,   90846 Unín 

2. Ľudmila Bučková, č.167, 90846 Unín 

3.Pavol Štetina, č.405, 90846 Unín 

PD Petrovú Ves  ako najväčšieho užívateľa  poľnohospodárskej pôdy:  
 

Ing. Daniel Récky 

 
Obec Unín: 
 

Štefan Andel , starosta obce 
  
Slovenský pozemkový fond, ako správcu majetku štátu a ako zástupcu  majetku 
neznámych vlastníkov (poľnohospodárska pôda) Regionálny odbor SPF v Senici bude 
zastupovať: 
 

Ing. Alena Michálková 

 
Štátnu organizáciu lesného hospodárstva, ako správcu majetku štátu a ako zástupcu 
majetku neznámych vlastníkov (lesná pôda)  Odštepný závod Šaštín bude zastupovať: 
 

Ing. Ján Flámik 

 

Ing. Dagmar Markovičová dala hlasovať o každom navrhnutom členovi predstavenstva za 

vlastníkov zvlášť: 

 

Počet prítomných účastníkov  
Fyzické osoby a právnické osoby 203 
SPF 833 
Lesy SR 127 
Spolu 1163 

 

 
1. Ing. Anton Míšaný  

 Počet % 
Hlasovalo za 1162 99,91 
Hlasovalo proti 0 0 
Zdržalo sa hlasovania 1 0,09 
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2. Ing. Alexander Vávrovič 

 Počet % 
Hlasovalo za 1162 99,91 
Hlasovalo proti 0 0 
Zdržalo sa hlasovania 1 0,09 

 

 

3. Miloslav Rehák 

 Počet % 
Hlasovalo za 1162 99,91 
Hlasovalo proti 0 0 
Zdržalo sa hlasovania 1 0,09 

 

 

4. Ján Šiška 

 Počet % 
Hlasovalo za 1162 99,91 
Hlasovalo proti 0 0 
Zdržalo sa hlasovania 1 0,09 

 

 

5. Štefan Vacula 

 Počet % 
Hlasovalo za 1162 99,91 
Hlasovalo proti 0 0 
Zdržalo sa hlasovania 1 0,09 

 

 

6. Ondrej Malík 

 Počet % 
Hlasovalo za 1161 99,83 
Hlasovalo proti 0 0 
Zdržalo sa hlasovania 2 0,17 

 

 

7. JUDr. Ján Štepánik 

 Počet % 
Hlasovalo za 1162 99,91 
Hlasovalo proti 0 0 
Zdržalo sa hlasovania 1 0,09 
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Za náhradníkov: 

1. Anton Pecha 

 Počet % 
Hlasovalo za 1161 99,83 
Hlasovalo proti 0 0 
Zdržalo sa hlasovania 2 0,17 

 

2. Ľudmila Bučková 

 Počet % 
Hlasovalo za 1159 99,66 
Hlasovalo proti 2 0,17 
Zdržalo sa hlasovania 2 0,17 

 
 

3.Pavol Štetina 
 

 Počet % 
Hlasovalo za 1162 99,91 
Hlasovalo proti 0 0 
Zdržalo sa hlasovania 1 0,09 

 
 

Zostávajúci členovia predložili splnomocnenia na zastupovanie za organizáciu, ktorá ich 
poverila. 
 
 
Na základe hlasovania bolo zvolené predstavenstvo v tomto zložení 
 
 

1.Ing. Anton Míšaný, č.408, 90846 Unín 

2.Ing. Alexander Vávrovič, č.386, 90846 Unín  

3.Miloslav Rehák, č.189, 90846 Unín 

4.Ján Šiška,  č.345, 90846 Unín 

5.Štefan Vacula, č.163, 90846 Unín 

6.Ondrej Malík, č.354,  90846 Unín 

7.JUDr. Ján Štepánik, č.50, 90846 Unín 

8. Ing. Daniel Récky, RD Petrova Ves 

9. Štefan Andel , starosta obce Unín 

10.Ing. Alena Michálková, SPF Senica 

11. Ing. Ján Flámik, Lesy SR, OZ Šaštín -Stráže 
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Náhradníci za vlastníkov - fyzické osoby:  
 

1.Anton Pecha, č.19,   90846 Unín 

2. Ľudmila Bučková, č.167, 90846 Unín 

3.Pavol Štetina, č.405, 90846 Unín 

 
Nakoľko bolo potrebné, aby si predstavenstvo medzi sebou zvolilo predsedu 

predstavenstva, ďalej v zmysle stanov podpredsedu a zapisovateľa, zvolení členovia 

predstavenstva sa odobrali do vedľajšej miestnosti, kde prebehli voľby v rámci 

predstavenstva.  Po hlasovaní predstavenstva si toto zvolili : 

 

Štefan Vacula – predseda predstavenstva 

JUDr. Ján Štepánik – podpredseda predstavenstva 

Ondrej Malík - zapisovateľ 

 
Predseda predstavenstva sa predstavil a vyzval prítomných k diskusii. Keďže neboli 

žiadne dotazy diskusiu ukončil.  

 
K bodu 8.: 
 

Členka návrhovej komisie Ing. Milada Šalamúnová predložila návrh na uznesenie. 
 

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnych územiach  

Unín a Sedlište 

  uskutočnené dňa 27.11.2009 o 17,00 hodine v Kultúrnom dome v Uníne  

 

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 Uníne a Sedlišti  

 

II.   z v o l i l o 

A. členov návrhovej a volebnej komisie v zložení: 

p. Anton Pecha, Unín  č.19 

p. Martin Michaláč, Unín č.334 

Ing. Milada Šalamúnová, pracovníčka OPÚ Senica 
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B. Členov predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav v Unín 

a Sedlište v zložení: 

za vlastníkov pozemkov – fyzické osoby: 

1.Ing. Anton Míšaný, č.408, 90846 Unín 

2.Ing. Alexander Vávrovič, č.386, 90846 Unín  

3.Miloslav Rehák, č.189, 90846 Unín 

4.Ján Šiška,  č.345, 90846 Unín 

5.Štefan Vacula, č.163, 90846 Unín 

6.Ondrej Malík, č.354,  90846 Unín 

7.JUDr. Ján Štepánik, č.50, 90846 Unín 

za RD  Petrova Ves, ako najväčší užívateľ poľnohospodárskej pôdy:  

Ing. Daniel Récky 

za Obec Unín 

Štefan Andel 

za Slovenský pozemkový fond, ako správcu majetku štátu a ako zástupcu  

majetku neznámych vlastníkov (poľnohospodárska pôda)  

Ing. Alena Michálková, Regionálny odbor SPF v Senici 

za Štátnu organizáciu lesného hospodárstva, ako správcu majetku štátu a ako 

zástupcu majetku neznámych vlastníkov (lesná pôda)  

Ing. Ján Flámik , Lesy SR, Odštepný závod  Šaštín 

Náhradníci:   

1.Anton Pecha, č.19,   90846 Unín 

2. Ľudmila Bučková, č.167, 90846 Unín 

3.Pavol Štetina, č.405, 90846 Unín 

 

Predseda predstavenstva nechal hlasovať o navrhnutom uznesení 

 

Výsledky hlasovania 

 
Počet prítomných účastníkov  
Fyzické osoby a právnické osoby 203 
SPF 833 
Lesy SR 127 
Spolu 1163 
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 Počet % 
Hlasovalo za 1163 100 
Hlasovalo proti 0 0 
Zdržalo sa hlasovania 0 0 

 

Uznesenie z Ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav 

v katastrálnych územiach Unín a Sedlište bolo jednohlasne prijaté. 

 
K bodu 9.: 
 

Týmto boli vyčerpané všetky body programu dnešného rokovania, pán Štefan 

Vacula, predseda predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav poďakoval 

prítomným za aktívnu účasť, konštatoval, že rokovanie bolo úspešné, boli zvolené všetky 

potrebné orgány združenia účastníkov a boli schválené stanovy združenia. 

 
 
 
 Predseda Predstavenstva:                                               Zapisovateľ: 
 
 
 
 
 
 
 
V Uníne 27.11.2009 
 
 


