
ZÁPISNICA 

Z rokovania predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav 

Prečín 

10.12.2021, 9:00 hod, kultúrny dom Prečín 

 

Body programu: 

1. Prerokovanie návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia  

Členovia predstavenstva združenie účastníkov pozemkových úprav Prečín: 

  

Prítomní:      9 

1. Anton Lagíň  starosta obce (predseda) 

2. Ing. Ján Kuric, LESY SR š.p. (overovateľ) 

3. Ing. Peter Igaz, SPF 

4. Ing. Ondrej Bajza, PhD. (zapisovateľ) 

5. František Bírošík  

6. Anton Poliček st.  

7. Miroslav Políček (podpredseda) 

8. František Chudý  

9. Ing. Alojz Kaššák (overovateľ) 

Ospravedlnení:      2 

1. Ing. František Blaško 

2. Bc. Iveta Vačková  

Neospravedlnení:      0 

Hostia (bez hlasovacieho práva): 

1. GEODÉZIA UHLÍK s.r.o. ( Ing. Vladimír Uhlík, Ing. Beata Uhlíková, Doc. RNDr. Eva 

Pauditšová, PhD.) – zhotoviteľ projektu 

2. Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Ing. Žaneta  Mejsnarová,  

– zástupca správneho orgánu, ospravedlnená emailom 

 

 

Priebeh rokovania: 

Starosta obce a predseda predstavenstva Anton Lagíň privítal prítomných členov 

predstavenstva a hostí, predstavil program rokovania. Členovia predstavenstva program 

rokovania schválili. Predseda predstavenstva skonštatoval, že predstavenstvo je  

uznášaniaschopné a otvoril rokovanie.  



Zhotovitelia projektu odprezentovali prepracovaný návrh VZFU na mapovom podklade. Do 

návrhu zapracovali požiadavky, ktoré odzneli na rokovaniach Predstavenstva dňa 12.10.2021, 

4.11.2021 a 8.11.2021. Uvedený návrh s prítomnými následne podrobne prerokovali, preverili 

či boli zapracované všetky požiadavky a pripomienky z predošlých rokovaní.  

 

Diskusia: 

V diskusií sa osobitne prerokovali a podrobne rozdiskutovali všetky existujúce aj novo 

navrhované verejné a spoločné zariadenia a opatrenia, pričom boli upresnené požiadavky na 

umiestnenie niektorých novo navrhovaných spoločných zariadení a opatrení zo strany členov 

predstavenstva, ktoré následne zhotoviteľ zapracuje do návrhu. 

 

Návrh uznesení:  

1. Predstavenstvo predbežne schvaľuje predložený návrh VZFU. 

2. Predstavenstvo navrhuje uskutočniť nasledujúce prerokovanie návrhu VZFU spoločne 

s dotknutými orgánmi a organizáciami štátnej správy v termíne 27.1.2022. 

 

Hlasovanie o uzneseniach (spoločne o všetkých bodoch):  

ZA:   9  

PROTI:   0  

ZDRŽAL SA:  0 

 

Záver:  

Predseda predstavenstva skonštatoval, že uznesenia boli jednomyseľne schválené, všetky body 

rokovania tak boli vyčerpané a ukončil rokovanie predstavenstva. 

Na úplný záver sa predseda predstavenstva, zástupcovia zhotoviteľa a správneho orgánu 

poďakovali prítomným účastníkom rokovania za aktívnu účasť.  

 

 

Zapisovateľ : Ing. Ondrej Bajza, PhD. 

 

Overovatelia:  Alojz Kaššák, Ján Kuric  

 

Predseda: Anton Lagíň 


