
Uznesenie 

zo zasadnutia prípravného výboru „Združenia vlastníkov pasienkových 
a lesných pozemkov“ vo Fačkove, konaného 06. februára 2011 o 15,00 
hodine v Kultúrnom dome vo Fačkove. 
_____________________________________________________________ 
 

Pri tejto príležitosti boli pozvaní prípravným výborom 

Porad. 
číslo 

meno a priezvisko bydlisko funkcia 

1. Balvan Ladislav Fačkov 80 člen výkonného výboru 
2. Bielik Vlastimil Fačkov 72 člen výkonného výboru 
3.  Bukovec Ján Fačkov 159 člen výkonného výboru 
4.  Holbička Pavol Fačkov 97 člen výkonného výboru 
5. Michalec Miroslav Rajecká Lesná 262 člen výkonného výboru 
6. Panák Jozef Fačkov 62 člen výkonného výboru 
7. Hollý Rastislav Fačkov 226 člen výkonného výboru 

 

všetci majitelia pozemkov, ktoré sa nachádzajú v extraviláne obce Fačkov za 
účelom prvotného stretnutia sa a oboznámenia o pripravovanom zámere  
vytvorenia spoločného združenia vlastníkov pasienkovej a lesnej pôdy. 

 

Prípravný výbor konštatuje:  

1. Na úvod sme vysvetlili zámer a dôvod stretnutia a prečítali sme návrh 
Zmluvy o združení podľa Občianskeho zákonníka (§ 829 – § 841), podľa 
ktorej by sme sa združili za účelom spoločného hospodárenia. 

2. Veľká časť majiteľov (120) sa vyjadrili svojím podpisom na lístkoch, že 
súhlasia s tým, aby výmera nehnuteľností, ktorá mu prináleží podľa 
spoluvlastníckych podielov uvedených na listoch vlastníctva 
v katastrálnom území FAČKOV, bola súčasťou lesného a pasienkového 
spoločenstva vo Fačkove. 

3. Následne sme vyzvali prítomných majiteľov za členov do dozornej rady 
pre dohľad nad majetkom a hospodárením združenia. 
Prihlásili sa nasledovní majitelia 
 

Porad. 
číslo 

meno a priezvisko  bydlisko funkcia 

1. Ďuriš Ján Šuja 115 člen dozornej rady 
2. Fusko Jozef Fačkov 323 člen dozornej rady 
3. Klinec Stanislav Fačkov 205 člen dozornej rady 
4. Ligas Miroslav Nitra, Nezábudková 

215/29 
člen dozornej rady 

 



 
 
Úlohou prípravného výboru je: 

• Zosumarizovať celkový počet známych vlastníkov pasienkovej 
a lesnej pôdy 

• Pripraviť s konečnou úpravou zakladateľskú zmluvu o združení 
• Osloviť ďalších členov do výkonného výboru a dozornej rady 
• Zvolať valné zhromaždenie združenia na 27.februára 2011. 

Zapísal:     Ladislav Balvan 

Vo Fačkove 06.02.2011.  


