
Zápis 

zo zasadania predstavenstva jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) Fačkov zo dňa 

11.3.2020 

 

Dňa 11.3.2020 o 17,00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu Fačkov konalo stretnutie 

členov predstavenstva JPÚ Fačkov (Čmelo Ján  - predseda predstavenstva a členovia - Bielik 

Vlastimil, Ligas Zdeno, Mikulová Cecília, Gazdík Miroslav) a starostu obce p. Miroslava 

Čerňanca.  

Na zasadaní sa riešilo nasledovné: 

1. Stretnutie predstavenstva bolo zvolané na podnet jeho predsedu Jána Čmela 

a náväzne starostu obce Miroslava Čerňanca za účelom oboznámiť ostatných 

členov o nových informáciách a postupe pri zhotovovaní rozdeľovacieho plánu 

JPÚ Fačkov. 

2.  Ján Čmelo otvoril stretnutie a informoval prítomných o nasledovnom: 

- na obecný úrad boli dňa 10.3.2020 doručené Ing. Streicherom dva exempláre 

opravených písomnosti k jednoduchým pozemkovým úpravám a to:  

a) grafická časť - nový rozdeľovací plán s úpravami, ktoré vyplynuli 

z rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 

9707/2019-430 

b) písomná časť  

. register nového stavu (časť A Údaje o nových pozemkoch) 

       . register nového stavu (časť B Údaje o vlastníkoch nových pozemkov) 

- vlastníkom, u ktorých nastali zmeny (menili sa výmery resp. hranice 

navrhovaných pozemkov) budú doručené nové výpisy spolu s grafickou 

časťou, na ktoré môžu do 30 dní podávať námietku na Okresný úrad Žilina, 

pozemkový a lesný odbor (ide o cca 60 vlastníkov) 

- jeden exemplár týchto dokladov je umiestnený na Obecnom úrade Fačkov, 

druhý exemplár bude po dobu 30 dní umiestnený u predsedu predstavenstva 

Jána Čmela 

3. Člen predstavenstva Vlastimil Bielik namietal na uloženie aktuálnych podkladov 

u predsedu predstavenstva, nakoľko si tento do dnešného dňa nesplnil povinnosť 

uhradiť sumu za svoju výmeru, taktiež žiadal, aby aj tento exemplár zostal 

umiestnený na obecnom úrade, prípadne aby si ho domov zobrala členka 

predstavenstva p. Cecília Mikulová. Vlastimil Bielik tri krát vyzval predsedu 

predstavenstva, aby dal o tejto námietke hlasovať, avšak toto predseda odmietol. 

4. Stretnutie predstavenstva bolo ukončené o 18,00 hod. 

Vo Fačkove dňa 11.3.2020 

 

                BIELIK Vlastimil 

         člen predstavenstva JPÚ 


