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

 
 
Zápisnica zo zasadnutia výkonného výboru Valného zh romaždenia  členov Združenia 
vlastníkov po ľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Čičmany, konaného d ňa 5.1.2012 

v Kultúrnom dome v Čičmanoch  
 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny : 
Ing. Peter Ošvát , Iveta Hanusková, Jaroslava Kotercová, Štefan Haššo, Mgr. Ján Smolka,, 
Mgr. Natália Dubnicayová, Anna Čechová  
 
Program:  

1. Rokovací poriadok  
2. Voľba predsedu, podpredsedu a hospodára výkonného výboru Združenia vlastníkov 

poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Čičmany  
3. Harmonogram rokovania výkonného výboru  
4. Diskusia 
5. Záver 

 
Ad. 1  Členovia výkonného  výboru poverili vedením rokovania , členku výboru Mgr. Natáliu 
Dubnicayovú ako aj vyhotovením zápisu z tohto rokovania.  Navrhla členom prerokovať 
návrh Rokovacieho  poriadku  výkonného výboru:  
      

1. Výkonný  výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov 
výkonný výboru 

2. Každý člen výkonného výboru má jeden hlas  
3. Výkonný výbor volí zo svojich členov predsedu, podpredsedu a hospodára 
4. Výkonný výbor zasadá minimálne jeden krát za štvrťrok, alebo podľa potreby  
5. Výkonný výbor hospodári so zverenými finančnými prostriedkami, pričom finančnú 

správu o príjmoch a výdavkoch  predkladá Valnému zhromaždeniu jeden krát ročne  
6. Výkonný výbor pripravuje podklady a návrhy pre rozhodnutia Valného zhromaždenia 
7. Rokovania výkonného výboru sú verejné pre členov združenia  , z každého 

rokovania sa  do 5 dní od zasadnutia vyhotoví zápisnica, ktorá sa zverejní na 
internetovej stránke Obce Čičmany , v sekcii , kde sa umiestňujú informácie 
o Združení vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Čičmany  

 
      Členovia výkonného výboru jednohlasne  schválili predložený rokovaní poriadok 
 
Ad. 2 . Voľba predsedu , podpredsedu a hospodára   výkonného výboru Združenia vlastníkov 
poľnohospodárskych pozemkov  v k.ú. . Čičmany . 
Za predsedu výkonného výboru bol navrhnutý : 

 
1. Ing. Peter Ošvát  
Hlasovanie : 
       
Hlasovanie za:  Zdržal sa hlasovania  Proti:  

7 0 0 
Ing. Peter Ošvát bol  jednohlasne zvolený za predsedu Združenia 
vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Čičmany  
 
Za podpredsedu výkonného výboru bol navrhnutý:  
2. Štefan Haššo  

                  Hlasovanie:  
Hlasovanie za:  Zdržal sa hlasovania  Proti:  

7 0 0 
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Štefan Haššo  bol jednohlasne zvolený  za podpredsedu výkonného výboru 
Združenia vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Čičmany  
 
Za hospodára výkonného výboru bola navrhnutá 
3. Jaroslava Kotercová  

Hlasovanie:  
Hlasovanie za:  Zdržal sa hlasovania  Proti:  

7 0 0 
Jaroslava Kotercová bola  jednohlasne zvolená za hospodára výkonného 
výboru . Združenia vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. 
Čičmany 
 
Ad. 3 Výkonný výbor určil termín najbližšieho stretnutia na 1.2.2013 o 17:00 hod  - Čičmany 
č. 166.  
 
Ad. 4. Diskusia nebola 
Ad. 5 Keďže viac bodov na rokovanie nebolo Mgr. Natália Dubnicayová, poverená vedením , 
rokovanie prípravného výboru ukončila. 

 
V Čičmanoch dňa 5.1.2013 
Zapísala : Mgr.Natália Dubnicayová 


