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Rokovací a hlasovací poriadok združenia účastníkov jednoduchých 

pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Nová Ľubovňa, lokalita 

Garčare  
 

 

      Rokovací a hlasovací poriadok stanovuje záväzné pravidlá pre rokovanie 

ustanovujúceho a ďalších zhromaždení účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v časti 

katastrálneho územia Nová Ľubovňa, lokalita Garčare. Predmetom ustanovujúceho 

zhromaždenia je predovšetkým hlasovanie o Stanovách a voľba členov predstavenstva. 

 

 

1. Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov zvoláva Okresný úrad Stará Ľubovňa, 

pozemkový a lesný odbor a obec Nová Ľubovňa. Ďalšie zhromaždenia zvoláva 

predstavenstvo podľa potreby alebo ak ho o to požiada jedna tretina účastníkov alebo 

Okresný úrad. 

2. Na ustanovujúcom zhromaždení sa schvaľujú Stanovy združenia, volia sa členovia 

predstavenstva a náhradníci členov predstavenstva. 

3. Ustanovujúce zhromaždenie sa riadi podľa programu schváleného  prípravným výborom. 

4. Zasadnutie ustanovujúceho zhromaždenia riadi zástupca správneho orgánu – Okresný 

úrad Stará Ľubovňa, pozemkový a lesný odbor. Ďalšie zasadnutia riadi predseda 

predstavenstva. 

5. Na zhromaždení  účastníkov sa totožnosť prítomných preukazuje predložením 

občianskeho preukazu, cestovného pasu, alebo úradne overeným splnomocnením. 

Prítomní účastníci podpisujú prezenčnú listinu, ktorá je súčasťou zápisnice zo zasadnutia. 

6. Hlasovacie právo na rokovaní zhromaždenia majú vlastníci pozemkov patriacich do 

obvodu projektu pozemkových úprav.  

7. Na rokovaniach zhromaždenia sa hlasuje verejným hlasovaním a to zdvihnutím ruky.  

8. Pri voľbe jednotlivých členov predstavenstva sa o voľbe každého člena hlasuje 

samostatne. 

9. Predstavenstvo je schopné uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí  prítomná nadpolovičná 

väčšina členov predstavenstva. 

10. Zhromaždenie účastníkov aj predstavenstvo rozhodujú uznesením. Prijatie uznesenia 

upravujú stanovy. 

11. Po zvolení členov predstavenstva na ustanovujúcom zhromaždení, členovia 

predstavenstva spomedzi seba zvolia predsedu predstavenstva a ďalšie funkcie, ktoré sú 

uvedené v stanovách a  s voľbou do týchto funkcií oboznámia zhromaždenie účastníkov. 

12. V prípade vzdania sa členstva alebo vylúčenia člena predstavenstva nastupuje na 

uvoľnené miesto jeden z troch zvolených náhradníkov podľa poradia.  

13. Zhromaždenia združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav, práva 

a povinnosti predstavenstva ustanovujú stanovy  združenia účastníkov jednoduchých 

pozemkových úprav vykonávaných v časti katastrálneho územia Nová Ľubovňa, lokalita 

Garčare. 

14. Z rokovaní zhromaždenia účastníkov alebo predstavenstva sa vyhotoví zápisnica, ktorú 

podpisuje predseda predstavenstva a zapisovateľ. 
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15. Z ustanovujúceho zhromaždenia sa vyhotoví zápisnica, ktorej prílohy tvoria oznámenie 

o konaní ustanovujúceho zhromaždenia, prezenčná listina, stanovy, zápis o hlasovaní, 

rokovací a hlasovací poriadok a schválené znenie stanov. 

 

 

Schválené prípravným výborom dňa 14. 07. 2022              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


