
Združenie vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Čičmany 
Sídlo:  Čičmany č. 166, 013 15 Čičmany 

 
 

Zápisnica z ustanovujúceho Valného zhromaždenia  členov Združenia vlastníkov 
poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Čičmany, konaného d ňa 5.1.2013 v Kultúrnom dome 

v Čičmanoch  
 
 
Prítomní:  
Členovia združenia – podpísaní v zakladacej zmluve o Združení vlastníkov poľnohospodárskych 
pozemkov v k.ú. Čičmany. Počet podpísaných prítomných členov Valného zhromaždenia je: 185  
 
Program:  

1. Prerokované znenie zakladacej zmluvy o Združení vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov 
v k.ú. Čičmany podľa § 829-§841 Občianskeho zákonníka  

2. Voľba výkonného výboru Združenia vlastníkov poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Čičmany  
3. Diskusia 
4. Záver 

 
Ad. 1  Znenie zakladacej zmluvy predniesol prítomným Mgr. Ján Smolka , člen  Združenia..... Vysvetlil 
členom Valného zhromaždenia – vlastníkom poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Čičmany , že 
účelom je činnosť zameraná na hájenie záujmov vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov mimo 
stavebného obvodu obce  v k.ú. Čičmany pri uzatváraní nájomných zmlúv. Zdôraznil, že sa nejedná 
o združenie s právnou subjektivitou.  
Na základe pripomienok členov Združenia ....boli  upravené nasledovné články zmluvy: 
1.1. Čl.  V.  – vložený  text : 
„Z Valného zhromaždenia sa vyhotoví zápisnica do 5 d ní od zasadnutia , ktorá sa zverejní na 
internetovej stránke obce Čičmany  www.obeccicmany.sk  v sekcii Obec - záložke Združenie 
vlastníkov po ľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Čičmany“.  
1.2. Čl. VI. – vložený text : 
„Zasadnutia výkonného výboru sú verejné, pri čom o každom takomto zasadnutí sa vyhotoví 
zápisnica do 5 dní od zasadnutia . Následne  zápisn ica bude zverejnená na internetovej stránke 
obce Čičmany www.obeccicmany.sk  , v sekcii Obec - záložke Združenie vlastníkov 
poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Čičmany „.    
 
„Správa o vyú čtovaní  finan čných príjmov a výdavkov  spojených  s dosiahnutím  účelu 
združenia, predloží výkonný výbor jeden krát ro čne Valnému zhromaždeniu“. 
 
Ad. 2 . Voľba členov výkonného výboru Združenia vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov  v k.ú. . 
Čičmany . 
 

2.1. Mgr. Natália Dubnicayová, členka Združenia vlastníkov pozemkov v k.ú. Čičmany predniesla  
Valnému zhromaždeniu menovitý návrh z členov združenia – kandidátov na voľbu za členov 
výkonného výboru  Združenia, a to: ( Ing. Peter Ošvát,  Iveta Hanusková, Jaroslava 
Kotercová,  Štefan Haššo,  Mgr. Ján Smolka, Mgr. Natália Dubnicayová)  
Mgr. Natália Dubnicayová, vyzvala členov Valného zhromaždenia, aby doplnili návrh na 
siedmeho člena výboru. Z členov Valného zhromaždenia bola navrhnutá kandidátka Anna 
Čechová. Mgr. Natália Dubnicayová vyzvala navrhnutých kandidátov, aby sa predstavili 
členom Valného zhromaždenia a následne sa pristúpilo k hlasovaniu jednotlivo -   za každého 
navrhnutého kandidáta samostatne  : 
 

1. Ing. Peter Ošvát  
Hlasovanie : 

       
Hlasovanie za:  Zdržal sa hlasovania  Proti:  

185 0 0 
Ing. Peter Ošvát bol jednohlasne Valným zhromaždením vlastníkov 
poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Čičmany  zvolený za člena výkonného 
výboru združenia  

 
2. Iveta Hanusková  
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Hlasovanie:  
Hlasovanie za:  Zdržal sa hlasovania  Proti:  

183 2 0 
Iveta Hanusková bola nadpolovičnou väčšinou členov zvolená za člena 
výkonného výboru Valným zhromaždením vlastníkov poľnohospodárskych 
pozemkov v k.ú. Čičmany  zvolená za člena výkonného výboru združenia. 

 
 

3. Jaroslava Kotercová  
Hlasovanie:  
Hlasovanie za:  Zdržal sa hlasovania  Proti:  

185 0 0 
Jaroslava Kotercová bola  jednohlasne Valným zhromaždením vlastníkov 
poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Čičmany  zvolená za člena výkonného 
výboru združenia  
 
4. Štefan Haššo  
Hlasovanie: 
Hlasovanie za:  Zdržal sa hlasovania  Proti:  

185 0 0 
Štefan Haššo bol  jednohlasne Valným zhromaždením vlastníkov 
poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Čičmany  zvolený za člena výkonného 
výboru združenia  
 
5. Mgr. Ján Smolka  
Hlasovanie:  
Hlasovanie za:  Zdržal sa hlasovania  Proti:  

181 2 2 
Mgr. Ján Smolka bol  nadpolovičnou väčšinou Valným zhromaždením vlastníkov 
poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Čičmany  zvolený za člena výkonného 
výboru združenia  
 
6. Mgr. Natália Dubnicayová  
Hlasovanie:  
Hlasovanie za:  Zdržal sa hlasovania  Proti:  

185 0 0 
Mgr. Natália Dubnicayová bola   jednohlasne Valným zhromaždením vlastníkov 
poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Čičmany  zvolená za člena výkonného 
výboru združenia  
 
7. Anna Čechová  
Hlasovanie:     
Hlasovanie za:  Zdržal sa hlasovania  Proti:  

185 0 0 
Anna Čechová bola   jednohlasne Valným zhromaždením vlastníkov 
poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Čičmany  zvolená za člena výkonného 
výboru združenia  

 
2.2. Valné zhromaždenie vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Čičmany  

prijíma  
 
Uznesenie č. 1/2012, ktorým  schvaľuje voľbu  sedemčlenného výkonného výboru 
Združenia vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Čičmany v zložení: 
Ing. Peter Ošvát, Iveta Hanusková, Jaroslava Koterc ová, Štefan Haššo, Mgr. Ján Smolka, 
Mgr. Natália Dubnicayová, Anna Čechová 
 
Uznesenie č. 2/2012, ktorým Valné zhromaždenie vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov 
v k.ú. Čičmany  schvaľuje mandát výkonnému  výboru na rokovanie  so subjektmi, ktoré majú 
záujme hospodáriť na poľnohospodárskych pozemkoch vlastníkov, členov združenia v k.ú. 
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Čičmany, získať ponuky  a pripraviť analýzu – podklady  pre rokovanie na Valné zhromaždenie 
o podmienkach a zmluvách na prenájom pozemkov. 
              

3. Diskusia –  diskusia prebiehala v rámci prerokovávanie zmluvy  
4. Záver – keďže viac bodov na rokovanie nebolo Mgr. Natália Dubnicayová, ktorá viedla rokovanie 

Valného zhromaždenia ukončila zasadnutie Valného zhromaždenia . 
 
 
V Čičmanoch dňa 5.1.2013 
Zapísala : Mgr.Natália Dubnicayová 


