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zápisnice z ustanovujúcej schôdze Združenia účastníkov Jednoduchých pozemkových úprav 
v k.ú. Červeník, lokalita Rúbanica 

 

Zápisnica 
z ustanovujúceho zhromaždenia Združenia účastníkov Jednoduchých pozemkových 
úprav v katastrálnom území Červeník, lokalita Rúbanica, konaného dňa 25.09.2014 v 
kultúrnom dome v obci Červeník 
 
prítomní : podľa prezenčnej listiny 
počet prítomných podpísaných v prezenčnej listine :    56 
 – z toho účastníkov konania oprávnených hlasovať :   36 
počet neznámych vlastníkov, ktorých zastupuje SPF:   77 
spolu účastníkov oprávnených hlasovať                    :  113    
 

Ustanovujúcu schôdzu Združenia účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území 
Merašice otvoril Marián Mihálik -  starosta obce Červeník. 

Po otvorení schôdze a privítaní zúčastnených boli všetci prítomní oboznámení s 
programom ustanovujúcej schôdze : 

1. Úvod do Jednoduchých pozemkových úprav 
2. Oboznámenie účastníkov Jednoduchých pozemkových úprav s procesným 

postupom a harmonogramom prác projektu Jednoduchých pozemkových úprav v 
k.ú. Červeník, lokalita Rúbanica 

3. Úlohy združenia účastníkov pozemkových úprav 
4. Návrh stanov Združenia účastníkov Jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. 
Červeník, lokalita Rúbanica  a ich  schválenie  

5. Voľba predstavenstva združenia účastníkov 
6. Diskusia 
7. Záver 

 
 
k bodu 1 programu : Úvod do pozemkových úprav  
 Zástupca Okresného úradu Trnava, pozemkový a lesný odbor  Ing. Jozef Hanzel oboznámil 
prítomných s hlavnými dôvodmi jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území 
Červeník, lokalita Rúbanica, výsledkami prípravného konania a právnymi predpismi, ktorými 
sa riadi proces pozemkových úprav. 
 
k bodu 2 programu : Procesný postup pozemkových úprav 
Ďalej boli prítomní  oboznámení s procesným postupom pozemkových úprav podľa zákona     
č. 330/1991 Zb. v znení neskorších právnych predpisov o pozemkových úpravách, usporiadaní 
pozemkového vlastníctva, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách. Zároveň boli 
prítomní oboznámení s dĺžkou trvania pozemkových úprav, nákladmi pozemkových úprav a 
spôsobom financovania. 
 
k bodu 3 programu : Oboznámenie účastníkov pozemkových úprav s priebehom prác a 
harmonogramom prác projektu Jednoduchých  pozemkových úprav v k.ú. Červeník, lokalita 
Rúbanica uviedol Ing. Ľubomír Vrľák zástupca fy. PENTAS s.r.o. Bratislava  ako spracovateľ 
JPÚ k.ú. Červeník a zároveň oboznámil prítomných s časovým harmonogramom pozemkových 
úprav a stavom prác na projekte pozemkových úprav v k. ú. Červeník, lokalita Rúbanica. 
 
 
k bodu 4 programu : Úlohy združenia pozemkových úprav 
O úlohách Združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Červeník, lokalita 
Rúbanica a súvisiacich zákonných ustanoveniach informoval prítomných Ing. Hanzel. 
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k bodu 5 programu : Návrh stanov Združenia a schválenie stanov účastníkov Jednoduchých 
pozemkových úprav v k.ú. Červeník, lokalita Rúbanica. 
 Ing. Hanzel za OPÚ v Trnave prečítal návrh Stanov združenia účastníkov Jednoduchých 
pozemkových úprav v k.ú. Červeník, lokalita Rúbanica. V priebehu čítania návrhu stanov boli  
prítomní vyzvaní k predloženiu pripomienok a námietok ku stanovám, aby mohli byť 
zapracované zmeny, ktoré nie sú v rozpore so zákonom č. 330/1991 Zb.  
K  prečítaným stanovám neboli dané žiadne pripomienky zo strany prítomných.  
Následne bolo rokovanie k bodu 5 prerušené a prešlo sa k bodu 6 – voľbe členov 
predstavenstva.  
 
k bodu 6 programu : Voľba predstavenstva Združenia účastníkov Jednoduchých 
pozemkových úprav v k.ú. Červeník, lokalita Rúbanica. 
 Za členov predstavenstva boli navrhnutí :  
 

1. Marián Mihálik, za Obec Červeník, Kalinčiakova 26, Červeník 
2. Ing. Milan Mihálik, za Obec Červeník, Kalinčiakova 26, Červeník 
3. Peter Haljak, za  PD Červeník, Jilemnického 9, Červeník 
4. Ing. Jozef Drobec, za vlastníkov, Kukučínová 16, Červeník 
5. Ing. Ján Ješko, za vlastníkov, Osloboditeľov 41, Červeník  
6. Ing. Emil Ješko, za vlastníkov, Mlynská 39, Červeník 
7. Ing. Juraj Poizl, Slovenský pozemkový fond Bratislava, Regionálny odbor Trnava, 

Vajanského 22, 917 00 Trnava 
 
Podľa § 24 ods. 3 zákona 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov je potrebné zvoliť do 
predstavenstva troch náhradníkov, ktorí sa ujímajú funkcie ak členstvo niektorému členovi 
predstavenstva zanikne. Do pozície náhradníkov boli navrhnutí účastníci v tomto poradí: 
 
1.  Miloš Kovarský, I. Krasku 8885/22, Leopoldov 
2.  Jozef, Polák, Bernolákova 2/170, Červeník 
3.  Ivana Machová, Jilemnického 3/459, Červeník 

 
    Následne boli prítomní vyzvaní k predloženiu pripomienok a námietok k navrhnutým 
členom predstavenstva. Neboli podané žiadne ďalšie návrhy a pripomienky.  
Následne bolo o návrhu členov predstavenstva hlasované.  
 
Výsledok hlasovania :            za :              108 
                                               proti :              5 
 zdržal sa :        0 
 
Na základe výsledkov hlasovania bolo konštatované, že za členov predstavenstva Združenia 
účastníkov Jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Červeník, lokalita Rúbanica  boli zvolení:  
 

1. Marián Mihálik, za Obec Červeník, Kalinčiakova 26, Červeník 
2. Ing. Milan Mihálik, za Obec Červeník, Kalinčiakova 26, Červeník 
3. Peter Haljak, za  PD Červeník, Jilemnického 9, Červeník 
4. Ing. Jozef Drobec, za vlastníkov, Kukučínová 16, Červeník 
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5. Ing. Ján Ješko, za vlastníkov, Osloboditeľov 41, Červeník  
6. Ing. Emil Ješko, za vlastníkov, Mlynská 39, Červeník 
7. Ing. Juraj Poizl, Slovenský pozemkový fond Bratislava, Regionálny odbor Trnava, 

Vajanského 22, 917 00 Trnava 
 
Náhradníci v tomto poradí: 
 
1.  Miloš Kovarský, I. Krasku 8885/22, Leopoldov 
2.  Jozef, Polák, Bernolákova 2/170, Červeník 
3.  Ivana Machová, Jilemnického 3/459, Červeník 

 
Po voľbe predstavenstva sa rokovanie vrátilo k bodu 5 a pristúpilo sa k hlasovaniu o stanovách 
združenia účastníkov Jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Červeník lokalita 
Rúbanica. O prijatí stanov hlasované.  
Výsledok hlasovania :            za :             108   
                                              proti :    0 
 zdržal sa :     5 
 
Na základe výsledkov hlasovania bolo konštatované, že návrh stanov bol prijatý a Združenie 
účastníkov Jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Červeník sa bude riadiť týmito 
stanovami. 
 
Členovia predstavenstva si spomedzi seba zvolia predsedu podpredsedu, zapisovateľa na 
prvom zasadaní predstavenstva Združenia pozemkových úprav v k.ú. Červeník 
 
k bodu 7 : Diskusia 
V rámci diskusie sa účastníci dotazovali na účel a dôvody pozemkových úprav a na otázky im 
priebežne odpovedali zástupcovia Okresného úradu v Trnave, pozemkového a lesného odboru 
a zhotoviteľ projektu pozemkových úprav. 
 
k bodu 8 : Záver 
 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu ustanovujúca schôdza Združenia účastníkov 
pozemkových úprav bola Ing. Hanzelom ukončená. 
 
V Červeníku : 25.09.2014 
Zapísal : Ing. Hanzel 


