Združenie účastníkov pozemkových úprav (ZÚPÚ)
podľa §§ 23 a 24 zákona
§ 23
(1) Združenie účastníkov je právnickou osobou, ktoré vzniká na prvom zhromaždení účastníkov
pozemkových úprav [§ 8 ods. 1 písm. c)]. Združenie účastníkov najmä:
a) spolupracuje pri príprave a prerokúvaní úvodných podkladov, projektu pozemkových úprav
a postupu jeho vykonania,
b) v určenom rozsahu sa podieľa na financovaní projektu pozemkových úprav, ak nejde o
prípady, keď náklady uhrádza v celom rozsahu štát podľa § 2 ods. 1 písm. a), d) až g) a i) .
(2) Výsledky hlasovania orgánov združenia účastníkov pri plnení jeho úloh neobmedzujú
použitie opravných prostriedkov jednotlivých účastníkov v konaní o pozemkových úpravách.
(3) Pred ustanovením združenia účastníkov môže okresný úrad a obec zvolať účastníkov na
prerokovanie obvodu pozemkových úprav, pozemkov z nich vyňatých a dôvodov pozemkových
úprav.
(4) Združenie účastníkov nevznikne, ak počet vlastníkov v obvode projektu pozemkových úprav
je menší ako desať. V takých prípadoch práva a povinnosti združenia účastníkov vyplývajúce z
tohto zákona vykonávajú priamo jednotliví účastníci.
§ 24
(1) Najvyšším orgánom združenia účastníkov je zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav.
Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov zvoláva okresný úrad a obec po nariadení alebo
povolení pozemkových úprav verejnou vyhláškou.6)
(2) Výkonným orgánom združenia účastníkov je predstavenstvo, ktoré zastupuje združenie
účastníkov v konaní o pozemkových úpravách. Členov predstavenstva volí zhromaždenie
účastníkov. Zloženie predstavenstva musí zodpovedať zloženiu účastníkov. Predstavenstvo
volí zo svojich členov predsedu predstavenstva, ktorého môže kedykoľvek odvolať.
(3) Na činnosť združenia účastníkov dohliada okresný úrad. Počet členov predstavenstva pri
výmere pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav do 500 ha je 3 až 9, pri výmere nad
500 ha 5 až 11 členov. Do predstavenstva sa volí jeden až traja náhradníci, ktorí sa ujímajú
funkcie, ak členstvo niektorému členovi zanikne.
(4) Predstavenstvo zvolá zhromaždenie účastníkov, ak ho o to požiada jedna tretina účastníkov
alebo okresný úrad. Okresný úrad je vždy účastníkom zvolaného zhromaždenia.
(5) Predstavenstvo môže na plnenie svojich úloh zriaďovať odborné sekcie.
(6) Funkcia člena predstavenstva a odborných sekcií je čestná.

(7) Vnútorné pomery združenia účastníkov upravia stanovy, ktoré schvaľuje zhromaždenie
účastníkov.
(8) Združenie účastníkov zaniká uplynutím piatich rokov od schválenia vykonania projektu
pozemkových úprav.
(9) Združenie účastníkov sa eviduje v registri združení účastníkov pozemkových úprav na
príslušnom okresnom úrade.
(10) Do registra združení účastníkov pozemkových úprav sa zapisujú tieto údaje a ich zmeny:
a) názov združenia účastníkov,
b) sídlo združenia účastníkov,
c) orgány združenia účastníkov,
d) dátum zápisu a výmazu,
e) dátum vzniku a zániku združenia.
(11) Združenie účastníkov nevykonáva činnosti na účel podnikania a nadobudnutia zisku.

