Hlasovací a rokovací poriadok
združenia účastníkov pozemkových úprav vykonaných
v katastrálnom území Matejovce nad Hornádom
Volebný a rokovací poriadok združenia účastníkov pozemkových úprav (ďalej len „PÚ“)
vykonaných v k.ú. Matejovce nad Hornádom stanovuje pravidlá priebehu Prvého zhromaždenia
účastníkov PÚ, predmetom ktorého je predovšetkým hlasovanie o stanovách a voľba členov
predstavenstva.

1. Hlasovacie právo na rokovaní zhromaždenia majú vlastníci pozemkov, ktorých sa
pozemkové úpravy dotýkajú, alebo ktorých práva a povinnosti sú pozemkovými úpravami
dotknuté.
2. Právo byť zvolení do orgánov, ktoré si zhromaždenie zvolí ako výkonný, resp. pomocný
orgán, majú vlastníci pozemkov, užívatelia a pokiaľ zhromaždenie alebo predstavenstvo tak
rozhodne, aj ďalší účastníci konania, prípadne iní potrební odborní pracovníci.
3. Na rokovaniach zhromaždenia sa hlasuje verejným hlasovaním a to zdvihnutím ruky. Pri
voľbe jednotlivých členov predstavenstva sa o voľbe každého člena hlasuje samostatne.
4. Zhromaždenie účastníkov je s výnimkou prvého zhromaždenia schopné uznášať sa, ak sú
na jeho zasadnutí prítomní účastníci PÚ, ktorí vlastnia nadpolovičnú väčšinu výmery
pozemkov v obvode PÚ.
5. Predstavenstvo je schopné uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná
väčšina členov predstavenstva.
6. Zhromaždenie účastníkov aj predstavenstva rozhoduje uznesením. Pokiaľ zákon alebo
stanovy neustanovujú inak, na prijatie právoplatného uznesenia je potrebná nadpolovičná
väčšina hlasov prítomných členov zhromaždenia účastníkov alebo predstavenstva.
Doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy z radov prítomných členov sa schvaľujú
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných.
7. Právo zvolania zhromaždenia účastníkov ako aj predstavenstva určujú stanovy.
8. Prvé stretnutie zhromaždenia účastníkov riadi Okresný úrad Spišská Nová Ves,
pozemkový a lesný odbor a jeho ďalšie rokovania riadi predseda predstavenstva.
9. Práva a povinnosti predstavenstva zhromaždenia určujú stanovy.
10. Celkový počet členov predstavenstva je ... členov.
11. Po zvolení členov predstavenstva na prvom zhromaždení členovia predstavenstva
spomedzi seba zvolia predsedu predstavenstva a ďalšie funkcie, ktoré sú uvedené
v stanovách a oboznámia s voľbou do týchto funkcií zhromaždenie účastníkov.

12. V prípade vzdania sa členstva alebo vylúčenia člena predstavenstva nastupuje na jeho
miesto náhradník. Celkový počet náhradníkov členov predstavenstva sú ... náhradníci.

13. Zhromaždenie účastníkov vedie a slovo na ňom udeľuje predseda predstavenstva.
14. Na zhromaždení účastníkov sa totožnosť prítomných preukazuje predložením
občianskeho preukazu, cestovného pasu alebo úradne overeným splnomocnením. Prítomní
účastníci podpisujú prezenčnú listinu.
15. Zo všetkých rokovaní zhromaždenia účastníkov alebo predstavenstva sa spisuje záznam,
ktorý podpisuje predseda predstavenstva a zapisovateľ.

Schválené dňa:

