Vážený členka/člen KPÚ SR,
V prílohe Ti zasielame pozvánku na riadne VZ KPÚ SR, ktoré sa bude konať 23.10.2015, t.j.
v piatok v Banskej Bystrici v Sále Cinemax v Europa Shopping Center.
V súvislosti s konaním VZ KPÚ SR by sme Ťa chceli požiadať o :
‐
‐

‐

‐

Oznam emailom (kpu@kpu.sk), alebo telefonicky (0905345292), či sa zúčastníš osobne
VZ KPÚ SR (kvôli zabezpečeniu občerstvenia a obedu)
Úhradu členského 36,50 eur ročne v prípade ak si doteraz neuhradila/neuhradil, aj za
minulé roky, aj za rok 2015 (informácie k úhrade http://www.kpu.sk/o‐nas/prihlaska‐za‐
clena‐kpu‐sr)
Tí členky/členovia ktorí neuhradia členské dopredu (pripísaním potrebnej sumy na účet
KPÚ SR pred konaním VZ KPÚ SR) prestávajú byť, v zmysle stanov, členkami/členmi KPÚ
SR
Je možnosť aj osobne zaplatiť členské na mieste pred začatím VZ KPÚ SR (na tento
spôsob úhrady treba upozorniť pri potvrdzovaní účasti na VZ KPÚ SR)

V súvislosti s činnosťou KPÚ SR by sme Ťa chceli požiadať o :
‐
‐

Tvoje pripomienky, námety ku Metodickému návodu na vykonávanie geodetických
činností pre projekt pozemkových úprav
Tieto pošli emailom na adresu uhlik@geodezia‐ba.sk, urban@gkul.sk,
peter.repan@pce.sk alebo kpu@kpu.sk čo najskôr, najlepšie obratom

Prečo by si mal byť členom KPÚ SR a zostať ním aj do budúcnosti?
‐
‐
‐
‐

‐

Možno sa Ti zdá, zdalo, že KPÚ SR nie je potrebná, nič nevybavila
Zúčastni sa VZ KPÚ SR a dostaneš odpovede na túto aj iné otázky súvisiace
s pozemkovými úpravami na Slovensku
Stručne uvediem niekoľko dôvodov aj teraz, že KPÚ SR má svoje opodstatnenie aj keď sa
ti to možno nezdá
Prečo? KPÚ SR je jediný relevantný partner MPRV SR na úseku pozemkových úprav ,
s ktorým jeho zodpovední pracovníci rokujú a je to jediná organizácia , ktorá obhajuje
záujmy projektantov pozemkových úprav aj samotných pozemkových úprav na
verejnosti, voči štátnej správe a propaguje pozemkové úpravy a potrebu ich vykonávania
Máme nejaké výsledky? Na základe mravenčej práce , množstvu rokovaní, zaslaných
emailov, telefonických rozhovorov sa nám podarilo, okrem iného, presvedčiť
a naštartovať MPRV SR, aby zaradili financovanie pozemkových úprav medzi
podporované opatrenia v novom programovacom období z PRV SR 2014‐2020, aby
pripravili a vyhlásili súťaž (predpoklad 10‐11/2015 ) na projekty pozemkových úprav (v
predpokladanej sume 45 mil. eur), aby rozbehli práce na aktualizácii Metodického
návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav

Kandidátku členov predstavenstva a dozornej rady zašleme neskôr.
Uvidíme sa v Banskej Bystrici 23.10.2015 !

