Návrh

ROKOVACÍ A VOLEBNÝ PORIADOK
zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Lučivná, konaného dňa 17. 09. 2020 o 14
hod. v zasadačke obecného úradu v Lučivnej

00

Čl. I.
Základné ustanovenia
Tento rokovací a volebný poriadok stanovuje záväzné pravidlá pre rokovanie zhromaždenia
združenia účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Lučivná (ďalej len „zhromaždenie“)
zvolaného v zmysle § 24 ods. 1 zákona SNR č 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o pozemkových úpravách“).
Čl. II.
Činnosť zhromaždenia
1. Zhromaždenie zvoláva Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor a Obecný úrad v Lučivnej.
2. Činnosť zhromaždenia sa riadi podľa schváleného programu.
3. Zasadnutie zhromaždenia riadi zástupca Okresného úrad Poprad, pozemkového a lesného odboru
(ďalej len „správny orgán“).
4. Rokovanie združenia je neverejné.
5. Právo zúčastniť sa rokovania zhromaždenia majú účastníci pozemkových úprav:
a) vlastníci pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám,
b) nájomcovia pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám,
c) fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť pozemkovými úpravami
dotknuté,
d) Slovenský pozemkový fond Bratislava, zastúpený regionálnym odborom v Poprade,
e) Lesy SR š.p.
f) obec Lučivná
6. Na zhromaždení sa totožnosť prítomných preukazuje predložením dokladu totožnosti (občiansky
preukaz) a splnomocnené osoby aj s úradne overeným splnomocnením, nájomcovia pozemkov aj
predložením nájomnej zmluvy. Prítomní účastníci podpisujú prezenčnú listinu, ktorá je súčasťou
zápisnice zo zasadnutia. V prípade, že účastník nevie hodnoverne preukázať svoju totožnosť
neumožní sa mu zúčastniť zhromaždenia.
7. Vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti zastupuje v konaní pozemkové spoločenstvo (§ 6
ods. 6 zákona o pozemkových úpravách). Na zhromaždení vlastníkov podielov spoločnej
nehnuteľnosti bude zastupovať predseda spoločenstva.

8. Zhromaždenie schvaľuje rokovací a volebný poriadok, volí členov volebnej a návrhovej komisie,
schvaľuje stanovy združenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Lučivná (ďalej len „stanovy“)
následne volí členov predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Lučivná (ďalej
len „predstavenstvo“) a schvaľuje uznesenie zhromaždenia.
9. Hlasovacie právo na rokovaní zhromaždenia majú vlastníci pozemkov, ktorých sa pozemkové
úpravy dotýkajú, alebo ktorých práva a povinnosti sú pozemkovými úpravami dotknuté.
10. Zhromaždenie sa uznáša nadpolovičnou väčšinou prítomných účastníkov pozemkových úprav.
Hlasovanie sa vykoná verejne zdvihnutím ruky.
11. Schvaľovanie stanov a voľby členov predstavenstva vykoná volebná komisia prostredníctvom
hlasovacích lístkov.
12. Kandidáti za členov predstavenstva boli navrhnutí v spolupráci správneho orgánu, obce a ich
zloženie zodpovedá požiadavkám § 24 ods. 2 zákona. 7 členov predstavenstva budú tvoriť
zástupcovia vlastníkov po 1 členovi za Lučivnianskú spoločnosť IVAN a spol., p. s., Skupinu Zaťura
a spol., pozemkové spoločenstvo Nižná Šuňava a Bývalých urbarialistov obce Lučivná, pozemkové
spoločenstvo, Obec Lučivná, SPF, Lesy SR š. p., užívateľov poľnohospodárskej pôdy. ...........členov
a ...........náhradníkov budú voliť prítomní prostredníctvom hlasovacieho lístka.
13. Práva a povinnosti predstavenstva určujú stanovy.
14. Činnosť ostatných zhromaždení určujú stanovy.
Čl. III.
Písomnosti zhromaždenia a predstavenstva
1. Zápisnica zo zhromaždenia musí obsahovať stručný a vecný priebeh rokovania, návrhy a závery.
2. Prílohu zápisnice zo zhromaždenia tvorí program rokovania, protokol z hlasovania a prezenčná
listina.
3. Zápisnicu zo zhromaždenia píše predseda návrhovej komisie.
4. Zápisnicu z predstavenstva píše jeden z členov predstavenstva zvolený za zapisovateľa.
5. Vyhotovené zápisnice podpíše predseda predstavenstva a zapisovateľ.
6. Samostatne budú vyhotovené uznesenie zhromaždenia a uznesenie z predstavenstva.

Schválené dňa:

