
                             Zápisnica  
z ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav vykonávaných formou 
jednoduchých pozemkových úprav v lokalite Letisko v kat. území  Horný Tekovský 
Hrádok, konaného dňa 28.5.2015 na obecnom úrade v Tekovskom Hrádku 
 
Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny  
 
Ustanovujúce zhromaždenie Združenia účastníkov pozemkových úprav ( ZUPU) vykonávaných formou 
jednoduchých pozemkových úprav v lokalite Letisko v kat. území  Horný Tekovský Hrádok bolo zvolané 
verejnou vyhláškou OU-LV-PLO-2015/001396-039 zo dňa 5.5.2015 na základe rozhodnutia o povolení 
pozemkových úprav OU-LV-PLO-2015/001396-031 zo dňa 24.02.2015. 
 
1. bod      Otvorenie 
 

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav ( ZUPÚ ) otvoril  Ing. Juraj Hancko, 
vedúci projektu PÚ, pracovník Okresného úradu Levice, pozemkový a lesný odbor.  
Po privítaní účastníkov predstavil hostí, ktorí boli  prítomní. Potom oboznámil prítomných s programom 
rokovania 
- úvodné informácie o pozemkových úpravách  
- vytvoriť združenie účastníkov pozemkových úprav na obstaranie spoločných záležitostí,  
- prijať stanovy združenia a  
- zvoliť predstavenstvo ako výkonný výbor združenia. 
 
2.bod      Význam a úlohy pozemkových úprav 
 
                Na úvod vedúci projektu PÚ Ing. Juraj Hancko prítomných  informoval o doterajšom priebehu 
prípravy PÚ. 
                Ďalej informoval o význame, cieľoch a úlohách pozemkových úprav o dôležitých častiach zákona 
o pozemkových úpravách ( 330/1991Zb. v znení neskorších predpisov). Konkretizoval obsah, základné  
podmienky, prípravné  konania PÚ, financovanie  a časový harmonogram. Upozornil že je potrebné upresniť 
adresy a osobné údaje na OU-LV katastrálny odbor. 
Ďalej vysvetlil hlavné ciele  ustanovujúceho zhromaždenia.  
                 Predstavila sa firma Geodetická kancelária PROGEOS Levice – zhotoviteľ – Ing. Ján Predajniansky, 
ktorá bola poverená prácami na projekte.  

     Účastníkom bolo umožnené sledovanie vystúpenia rečníkov aj ilustráciou z osobného počítača na 
premietacej stene  tak, aby to bolo názorné a zrozumiteľné. 
 
3.bod       Návrh na „ Stanovy združenia účastníkov pozemkových úprav JPÚ Horný Tekovský Hrádok 
 
          Návrh  Stanov prečítala pracovníčka OcÚ Mária Lachká, zároveň boli premietané na premietacej stene.   
V následnej diskusii bol podaný  pozmeňujúci  návrh týkajúci sa rozšírenia počtu členov predstavenstva na 7 
a zníženie počtu náhradníkov na 1. Tieto zmeny boli hneď opravené v návrhu Stanov. Následne dal vedúci 
projektu hlasovať o návrhu stanov.  
 
4. bod         Schválenie „ Stanov združenia“ 
 
                 Ing. Juraj Hancko vyzval účastníkov na hlasovanie. 
                    Proti nehlasoval nikto, hlasovania sa  zdržal 2, preto bolo konštatované schválenie Stanov 
združenia. Stanovy budú vyvesené na úradnej tabuli miestneho obecného úradu.  

Prítomných 12 účastníkov PÚ. 
 
5.bod          Diskusia 
 
                   Na dotaz  ako budú členovia združenia informovaní  o ďalších konaniach v pozemkových 
úpravách,  informoval vedúci PÚ, že  údaje budú zverejňované na webovej stránke obce a OU-LV-PLO. 
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6.bod          Voľba predstavenstva Združenia účastníkov pozemkových úprav JPÚ Horný Tekovský 

       Hrádok 
                                    
                    Do predstavenstva podľa prijatých Stanov združenia boli navrhnutí nasledovní  
                    členovia. 
                    1.  zástupca obce Tekovský Hrádok, starosta obce Vojtech Ožvald 
                    2.  zástupca Slovenského pozemkového fondu Ing. Eva Kurucová  
                    3.  navrhovateľ, investor, vlastník  v zastúpení  p. Ivan Šuranský 
                    4.  zástupca vlastníkov Ing. Peter Guba 

       5.  zástupca vlastníkov Mgr. Zsolt Pólya 
       6.  zástupca vlastníkov Július Nagy ml. 
       7.  zástupca obce Tekovský Hrádok Mária Lachká 

 
  Náhradníci:  
1. Mgr. Daniel Mičo 
  

                  
Ing. Juraj Hancko vyzval účastníkov na hlasovanie o jednotlivých členov nasledovne: 

                    1.  Vojtech Ožvald,  proti 0, zdržali sa 2 
                    2.  Ing. Eva Kurucová,   proti 0, zdržali sa 2 
                    3.  Ivan Šuranský,   proti 0, zdržali sa 4  
                    4.  Ing. Peter Guba  proti 0, zdržali sa 3 

       5.  Mgr. Zsolt Pólya proti 0, zdržal sa  1 
       6.  Július Nagy ml.  proti 0, zdržal sa  0 
       7.  Mária Lachká  proti 0, zdržali sa 3  

 
  Náhradníci:  
1. Mgr. Daniel Mičo proti 0, zdržali sa 3 
 
7 členné predstavenstvo a 1 náhradník boli schválený. 
Prítomných 12 účastníkov PÚ. 
 

Predstavenstvo zasadne po prvýkrát hneď po schôdzi. 
 
7.bod          Uznesenie 
 

 Uznesenie tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
 

8.bod           Diskusia 
 

Na otázku ako môžu vlastníci pozemkov nakladať s nimi, odpovedal Ing. Hancko, že naďalej môžu 
kupovať a predávať, dediť.... Nové údaje si zhotoviteľ vždy prevezme v rámci aktualizácií z OU-LV 
katastrálneho odboru, nové pozemky budú rozdeľované v zmysle zákona o PÚ. Zástupca SPF Ing. Kurucová 
zdôraznila že je dôležite zdediť pozemky po neznámych vlastníkoch a oznámiť to SPF.  

 
9.bod           Záver 
 
             Po vyčerpaní všetkých bodov programu Ing. Juraj Hancko,  poďakoval prítomným hosťom 
a účastníkom konania  PÚ za účasť. 
 
Predstavenstvo následne uskutoční svoje I. zasadnutie. 
 
 
V Tekovskom Hrádku,  28.5.2015 
Zapísal Ing. Juraj Hancko 


