Návrh
ROKOVACÍ PORIADOK
zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Veľká, konaného dňa
07. 03. 2018 o 1500 hod. vo veľkej zasadačke na Mestskom úrade Poprad

Článok I.
Úvodné ustanovenia

Tento rokovací poriadok stanovuje záväzné pravidlá pre rokovanie zhromaždenia
účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Veľká konaného dňa 07. 03. 2018 (ďalej
len „zhromaždenie“) zvolaného v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“).
Čl. II.
Činnosť zhromaždenia
1. Zhromaždenie účastníkov zvoláva Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor a Mesto
Poprad, a to v zmysle ust. § 24 ods. 1 zákona verejnou vyhláškou.
2. Činnosť zhromaždenia sa riadi podľa schváleného programu.
3. Zasadnutie zhromaždenia riadi zástupca správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad Poprad,
pozemkový a lesný odbor (ďalej „správny orgán“).
4. 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.
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) Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica
f) Mesto Poprad.
6. Zhromaždenie účastníkov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných účastníkov
pozemkových úprav. Voľby členov predstavenstva sa prevedú verejne, hlasuje sa zdvihnutím
ruky.

7. Zhromaždenie schvaľuje členov zlúčenej mandátovej, volebnej a návrhovej komisie, znenie
stanov Združenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Veľká (ďalej len „združenie“),
následne volí členov predstavenstva združenia a na záver schvaľuje uznesenie zhromaždenia.
8. Kandidáti na členov predstavenstva boli navrhnutí v spolupráci správneho orgánu a Mesta
Poprad a ich zloženie zodpovedá požiadavkám ustanovenia § 24 ods. 2 zákona. Ďalší kandidáti
môžu byť doplnení na podnety z pléna pri rokovaní zhromaždenia. Ak sa na kandidátnu listinu
dostane väčší počet účastníkov, ako má byť počet členov predstavenstva, členmi predstavenstva
sa stanú kandidáti, ktorí dostanú najvyšší počet hlasov. V poradí ďalší traja kandidáti sa stávajú
náhradníkmi za členov predstavenstva a ujímajú sa funkcie ak členstvo niektorému členovi
zanikne. V zmysle ust. § 24 ods. 2 zákona pritom musí byť rešpektované, že zloženie
predstavenstva musí zodpovedať zloženiu účastníkov (v zmysle § 6 ods. 1 zákona).
9. Zo zhromaždenia účastníkov sa vyhotoví zápisnica.
10. Činnosť ďalších zhromaždení účastníkov konania usmerňujú stanovy združenia,
ktoré budú schválené na tomto zhromaždení účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Veľká.

Čl. III.
Písomnosti zhromaždenia
1. Zápisnica zo zhromaždenia účastníkov musí obsahovať stručný a vecný priebeh rokovania,
návrhy a závery.
2. Prílohu zápisnice zo zhromaždenia tvorí pozvánka o zvolaní zhromaždenia, program
rokovania,
návrh
stanov,
prezenčná
listina
účastníkov,
zápis
o hlasovaní,
tento rokovací poriadok a schválené znenie stanov.
3. Zápisnicu zo zhromaždenia účastníkov píše predseda zlúčenej mandátovej, návrhovej
a volebnej 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 uznesenia zhromaždenia a uznesenie predstavenstva.

S rokovacím poriadkom boli oboznámení všetci účastníci zhromaždenia účastníkov
pozemkových úprav v k.ú. Veľká.

Schválené dňa:

