
Združenie vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Čičmany,  
so sídlom Čičmany č. 166, 013 15  Čičmany 
 

Zápisnica zo zasadnutia výkonného výboru Valného zh romaždenia členov Združenia vlastníkov 
poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Čičmany, ktoré sa konalo d ňa 1.2.2012 o 17.00 hod.  

v Kultúrnom dome v Čičmanoch  
 
Prítomní:  Ing. Peter Ošvát, predseda 
     Ing. Štefan Haššo, podpredseda 
     Mgr. Natália Dubnicayová 
     Mgr. Ján Smolka 
     Anna Čechová 
     Jaroslava Kotercová 
     Iveta Hanusková 
Iné osoby: Ing. Ľubovít Dubnicay 
 
Program: 

1. Spracovaním databázy členov združenia 
2. Rokovanie s SPF 
3. Rokovanie so záujemcami o prenájom pozemkov 
4. Zistenie podmienok prípadnej transformácie združenia na združenie s právnou subjektivitou 
5. Diskusia 
6. Záver 

 
Členovia výboru poverili vedením rokovania Mgr. Natáliu Dubnicayovú a vyhotovením zápisnice Ivetu 
Hanuskovú. 
 
1. Mgr. Dubnicayová a Ing. Ľudovít Dubnicay, oboznámili výkonný výbor so spracovaním databázy členov 
združenia. Členom združenia je 189 vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov, ďalších cca 70 avizovalo 
záujem o vstup do združenia. Je potrebné získať od spracovateľa pozemkových úprav, alebo Obvodného 
pozemkové úradu Žilina podrobnejšiu databázu vlastníkov s rozčlenením na jednotlivé lokality, výmery a to nie 
len známych vlastníkov, ale aj neznámych vlastníkov v správe SPF a pozemkov vo vlastníctve štátu. Možnosti 
získania týchto údajov preverí Mgr. Dubnicayová a výkonný výbor bude informovať na najbližšom zasadnutí 
výkonného výboru. 
 
2. Pred oslovením záujemcov o prenájom pozemkov je potrebné rokovať s SPF a zistiť, kde sa 
nachádzajú nimi  spravované pozemky, výmery ako aj ich zámer pri prenájme spravovaných pozemkov, 
prípadne dohodnúť spoluprácu a spoločný postup pri prenájme pozemkov. Termín rokovania s SPF dohodne 
Mgr. Ján Smolka v termíne do 3 týždňov. 

 
3. Oslovenie záujemcov o prenájom pozemkov sa uskutoční až po rokovaní so SPF. Pre záujemcov 
o prenájom pozemkov pripraví výkonný výbor pozvánku na prezentáciu, s tým, aby pred termínom osobnej 
prezentácie, písomne konkretizovali podnikateľský zámer, požadovanú výmeru a lokalitu, ako aj ponúkanú cenu 
za prenájom. Na rokovaní s nájomcami je potrebné dohodnúť aj finančnú stránku spojenú s nákladmi na 
uzatváranie zmlúv a chod združenia, ktoré budú znášať nájomcovia. Termín stretnutia so záujemcami 
o prenájom bude stanovený po rokovaní so SPF. 

 
4. Nakoľko sa pripravuje zákon za zmenu združení bez právnej subjektivity na združenia s právnou 
subjektivitou, je potrebné sledovať legislatívu a zistiť prípadné možnosti transformácie Združenia vlastníkov 
poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Čičmany, ktoré nemá právnu subjektivitu, na združenie s právnou 
subjektivitou. Možnosti transformácie zistí Iveta Hanusková, výbor bude informovať priebežne. 

 
5. Diskusia – Mgr. Dubnicayová informovala, že písomný záujem o prenájom pozemkov predložil ďalší 
záujemca - p. Kardoš a spol. z Rajca. 

 
6. Záver – Ing. Peter Ošvát, predseda výkonného výboru  prítomným poďakoval a ukončil rokovanie 
výkonného výboru.  
 
V Čičmanoch, dňa 1.2. 2013                                       schválil: Ing.Peter Ošvát,v.r.  
Zapísala: Iveta Hanusková                                                        predseda výkonného výboru  
 


