
Združenie účastníkov pozemkových úprav v Kocuranoch 

 
V Kocuranoch dňa 17.10.2011 

 

 

Informácia 

 

 V súlade s § 6 ods. 3, § 23 a § 24 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, 

usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 

spoločenstvách v znení neskorších predpisov (zákon) zvolal Obvodný pozemkový úrad v Prievidzi 

dňa 25.5.2011 v popoludňajších hodinách do budovy Kultúrneho domu v Kocuranoch vlastníkov 

pozemkov, užívateľov a vlastníkov ostatného poľnohospodárskeho majetku mimo zastavaného 

územia obce Kocurany na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav 

v katastrálnom území Kocurany.  

 Ustanovujúceho zhromaždenia sa zúčastnilo 40 známych vlastníkov, 301 neznámych 

vlastníkov zastupoval Slovenský pozemkový fond, 1 zástupca Slovenského pozemkového fondu, 1 

zástupca Združenia vlastníkov lesa a starosta Obce Kocurany. 

 Jedným z hlavných bodov programu ustanovujúceho zhromaždenia bolo schváliť stanovy 

združenia a zvoliť predstavenstvo združenia. Tak sa aj po úspešnej voľbe stalo. Po ukončení 

Zhromaždenia sa konalo Prvé zasadnutie predstavenstva, na ktorom boli zvolení hlavní funkcionári 

Združenia. 

 

 Členovia spomedzi seba zvolili funkcionárov Predstavenstva nasledovne: 

  Ing. Jozef Hianik, OcÚ Kocurany   - predseda 

  Ľudmila Hrdá, Opatovce nad Nitrou č. 399  - podpredsedníčka 

  Peter Ďureje, Kocurany č. 76    - tajomník 

  Daniela Slámová, Kocurany č. 90   - pokladníčka 

  Miroslav Škandík, Kocurany č. 9   - člen 

  Helena Turčaniová, Kocurany č. 134  - členka 

  Milan Šemrinec, Kocurany č. 34   - člen 

  Albína Hrdá, Kocurany č. 25    - členka 

  Alena Rendeková, RDP Koš    - členka 

  Ľubomír Kliniec, Kocurany č. 15   - člen 

  Ing. Richard Takáč, SPF, RO Prievidza  - člen 

 

 Úlohou Združenia účastníkov pozemkových úprav v Kocuranoch je najmä: 

- Združenie spolupracuje pri príprave a prerokovaní úvodných podkladov, projektu 

pozemkových úprav a postupu jeho vykonania najmä: ocenenia pozemkov, všeobecných 

zásad funkčného usporiadania (VZFU), zásad pre umiestnenie náhradných (nových) 

pozemkov a návrhu nového priestorového usporiadania pozemkov v rozdeľovacom pláne, 

pri prerokovaní námietok proti VZFU, pri prerokovaní námietok proti výpisu 

z rozdeľovacieho plánu, pri vypracovaní postupu prechodu na hospodárenie v novom 

usporiadaní; 

- Združenie predkladá námietky správnemu orgánu k návrhom jednotlivých častí projektu; 

- Združenie zabezpečuje finančné vyrovnanie medzi účastníkmi pozemkových úprav 

v zmysle § 11 ods. 6 zákona; 

- Združenie prostredníctvom Predstavenstva združenia zastupuje účastníkov pozemkových 

úprav pri doručovaní schválenia registra pôvodného stavu podľa § 10 ods. 4 zákona; 

- Združenie zabezpečuje zriadenie, údržbu a prevádzku spoločných zariadení (opatrení), ak 

to nie je prenechané obci, jednotlivým účastníkom alebo iným osobám. 

 

 

 Bližšie informácie o stave a priebehu pozemkových úprav sa môžete dozvedieť na 

Obvodnom pozemkovom úrade v Prievidzi alebo na Valnom zhromaždení združenia, o čase a mieste 

konania ktorého Vás budeme včas informovať. 
 


