
Z á p i s 
z ustanovujúceho zhromaždenia  

Združenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Lipany 

konaného dňa 2. septembra 2021 
 

1. Na ustanovujúcom zhromaždení  účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Lipany, ktoré sa 

konalo dňa 2.9.2021 v Mestskej hale, ul. Hviezdoslavova 1 v Lipanoch sa prezentovalo  101 

známych účastníkov konania resp. ich zástupcov ( tzv. ustanovujúci členovia Združenia 

účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Lipany).  

2. Pracovníčka Okresného úradu Prešov, Pozemkového a lesného odboru Ing. Erika Lyócsová 

(vedúca projektu) zahájila zhromaždenie a privítala   vlastníkov a užívateľov pôdy  ako 

účastníkov pozemkových úprav.  Zákonný rámec podľa ktorého sa uskutočňuje toto 

zhromaždenie ako aj celé konanie je daný zákonom č. 330/91 Zb. o pozemkových úpravách, 

usporiadaní pozemkového vlastníctva, o pozemkových úradoch, o pozemkovom fonde 

a o pozemkových spoločenstvách (ďalej len zákon).  

Ustanovujúce zhromaždenie bolo zvolané v zmysle zákona z podnetu správneho orgánu, 

ktorým je OÚ-PO, Pozemkový a lesný odbor; na zhromaždení bola  prítomná vedúca odboru 

Ing. M. Fecková a vedúci pozemkového oddelenia Mgr. Roman Švaňa. Na zhromaždenie boli 

pozvaní zmluvní dodávatelia projektu - hlavný garant projektu Ing. Peter Repáň z firmy 

Progres CAD Engineering a zhotoviteľ projektu, zodpovedný projektant Ing. Anton Hrinda 

z firmy GEOPLAN Prešov. 

Cieľom zhromaždenie bolo poskytnúť účastníkom informácie o pozemkových úpravách,        

o priebehu konania, založiť združenie účastníkov pozemkových úprav, zvoliť  predstavenstvo 

združenia a schváliť stanovy združenia.  

Po ukončení prezentácie a zahájení zhromaždenia  vedúca projektu oboznámila zúčastnených 

s programom ustanovujúceho zhromaždenia: 

1. Prezentácia účastníkov   

2. Zahájenie schôdze 

3. Volebný a hlasovací poriadok a jeho schválenie 

4. Hlasovanie o programe ustanovujúceho zhromaždenia 

5. Informácie o pozemkových úpravách a priebehu konania (Ing. Peter Repáň) 

6. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

7. Schválenie Stanov združenia 

8. Voľby predstavenstva združenia  

9. Hlasovanie o uznesení 

10. Diskusia a záver 
 

3. Prítomní účastníci zhromaždenia po krátkej diskusii v pléne si odhlasovali väčšinou hlasov 

volebný a hlasovací poriadok . 
 

4. Program ustanovujúceho zhromaždenia bol odsúhlasený väčšinou hlasov prítomných 

účastníkov. 
 

5. Ing. Peter Repáň (hlavný garant projektu) pripravil prezentáciu a oboznámil účastníkov  

zhromaždenia s pozemkovými úpravami a konaním podľa zákona č. 330/91 Zb.; s  účelom 

a obsahom pozemkových úprav, s etapami vypracovania častí projektu PÚ, s financovaním 

projektu PÚ; s postavením štátnej správy,  jednotlivých účastníkov  a združenia účastníkov 

zastúpeného predstavenstvom v konaní o PÚ,  so spôsobmi  oboznamovania a prerokúvania 

jednotlivých častí projektu s účastníkmi a združením, s možnosťami vyrovnania za pozemky 

podliehajúce PÚ v peniazoch (§ 11), so schvaľovaním projektu a jeho vykonaním. 
 

6. V zmysle schváleného volebného a hlasovacieho poriadku sa uskutočnila voľba zlúčenej 

návrhovej a mandátovej komisie tohto ustanovujúceho  zhromaždenia, ktorá overuje výsledky  



 


