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Uznesenia zo 7. Valného zhromaždenia  Komory PÚ SR (ďalej KPÚ SR) konaného dňa 
5.12.2019 vo Zvolene. 

 

Valné zhromaždenie:  

 

1. Schvaľuje program Valného zhromaždenia : za – 61, proti – 0, zdržal sa hlasovania  - 0 
 

2. Volí Mandátovú a návrhovú komisiu - za - 61, proti –0, zdržal sa hlasovania  - 0 v zložení:  
Predseda: Ing. Erika Ondrejková 
Členovia: Ing. Ján Šimún, Ing. Eduard Treščák 
 

3. Volí Volebnú komisiu - za - 61, proti –0, zdržal sa hlasovania  - 0 v zložení:  
Predseda: Ing. Jan Molnárová 
Členovia: Ing. Mária Dvorecká, Mgr. Peter Macko 
 

4. Berie na vedomie Správu Predstavenstva  KPÚ SR 
 

5. Berie na vedomie Správu Dozornej rady KPÚ SR 
 

6. Schvaľuje výsledky volieb do orgánov KPÚ SR 
 

7. Plnenie uznesení predchádzajúceho VZ: 
 
- Poveruje Predstavenstvo preskúmaním potreby zmeny stanov a v prípade potreby 

pripraví nové stanovy do ďalšieho VZ – splnené, nebolo potrebné meniť stanovy okrem 
Článok I. Všeobecné ustanovenia, odsek 3. Sídlo komory : zmena z Košická 37, 821 08 
Bratislava na Ružinovská 42, 821 03 Bratislava 2, 
 

- Pokračovať v spolupráci s partnerskými organizáciami KGK, ZZGK, ZMOS, SPPK a iných v 
presadzovaní záujmov pozemkových úprav – splnené, viac v správe Predstavenstva, 
 

- Usporiadať odborné podujatie súvisiace s pozemkovými úpravami a usporiadaním 
pozemkového vlastníctva  - aspoň jedno počas 4-ročného funkčného obdobia orgánov 
KPÚ SR – splnené, viac v správe Predstavenstve, 

 
- Vydať publikáciu propagujúcu usporiadanie pozemkového vlastníctva formou 

pozemkových úprav, s cieľom upozorniť politické strany, aby sa usporiadanie 
pozemkového vlastníctva dostalo medzi ich priority resp. do ich programov – splnené, 
viac v správe Predstavenstva, 
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- Navrhnúť a pripraviť model viaczdrojového financovania pozemkových úprav – 
splnené, viac v správe Predstavenstva, 

 
- Propagovať pozemkové úpravy v odbornej a laickej verejnosti, získať spojencov ma ich 

presadenie ako programu každej vlády SR s trvalým časovým a finančným plánom - 
splnené, viac v správe Predstavenstva, 

 
- Zaväzuje Predstavenstvo usporiadať VZ KPÚ SR každý rok podľa potreby. O tom či sa 

bude konať v konkrétnom roku VZ KPÚ  rozhodne Predstavenstvo na svojom rokovaní 
buď  z vlastného podnetu alebo z podnetu niektorého člena komory, v súlade so 
stanovami - splnené, nebolo nutné usporiadať VZ KPÚ SR, nebol podnet od žiadneho 
člena, 

 
- Poveruje Predstavenstvo zmeniť stanovy : Článok I. Všeobecné ustanovenia, odsek 3. 

Sídlo komory : zmena z Košická 37, 821 08 Bratislava na Ružinovská 42, 821 03 
Bratislava 2 - splnené, viac v správe Predstavenstva, 

 
- Poveruje Predstavenstvo v zasielať emailom krátke správy z činnosti Predstavenstva 

komory, v ktorých bude Predstavenstvo informovať o svojej činnosti,  členom komory  - 
splnené, viac v správe Predstavenstva  

 

8. Predstavenstvu KPÚ SR ukladá: 
 

- spolupodieľať sa na vypracovaní nového Metodického návodu  na vykonávanie 
geodetických činností pre projekt pozemkových úprav,  

- spolupodieľať sa na vypracovaní nového Metodického návodu na vykonávanie 
projekčných činností pre projekt pozemkových úprav, 

- propagovať pozemkové úpravy v odbornej aj laickej verejnosti,  
- spolupracovať s partnerskými organizáciami KGK, ZZGK, SSGK a inými partnerskými 

organizáciami pri spoločnom presadzovaní záujmov a legislatívnych zmien 
súvisiacimi s problematikou pozemkových úprav 

- spolupracovať so ZMOSom, SPPK, SPU v Nitre, STU v Bratislave, ŽU v Žiline a inými 
partnerskými organizáciami pri spoločnom presadzovaní myšlienky pozemkových 
úprav  

- spolupracovať na vzdelávaní projektantov pozemkových úprav v úzkej spolupráci 
s MPRV SR 

- podporiť vytvorenie špecializovanej štátnej správy na úseku pozemkových úprav 
a katastra nehnuteľností 

- podporiť vytvorenie inštitútu špecializovaného „pozemkového“ súdu, ktorý by 
riešil súdne spory súvisiace s pozemkovým vlastníctvom 

- zverejniť na webovom sídle komory aktualizovaný cenník KPÚ SR na oceňovanie 
projektov pozemkových úprav  

- presadzovať aktualizáciu odporúčaného cenníka MPRV SR  na pozemkové úpravy 
v zmysle prijatého aktualizovaného cenníka KPU SR 



- presadzovať vyňatie obstarávania špeciálnych služieb súvisiacich s pozemkovými 
úpravami a katastrom nehnuteľností zo zákona o verejnom obstarávaní 

- presadzovať zblíženie procesov pozemkových úprav a územného plánovania  
- informovať členov komory aj verejnosť o problematike pozemkových úprav 

prostredníctvom webového sídla komory a iných sociálnych sietí   

 

Kompletný návrh uznesení  bol schválený bez pripomienok jednohlasne počtom za - 61, proti –0, 
zdržal sa hlasovania  - 0 . 

 

Vo Zvolene,  dňa 5.12.2019     

 

    Predseda Mandátovej a návrhovej Komisie 
    Ing. Erika Ondrejková 
     


