
Vážená/ý členka/člen KPÚ SR, 

V prílohe Ti zasielame pozvánku na riadne VZ KPÚ SR  (VZ komory) a zároveň aj 

pozvánku na Seminár „Návrhy k metodickému návodu na vykonávanie 

geodetických činností pre projekt pozemkových úprav“ ktoré sa budú konať 

23.11.2016, t.j. v stredu v Seminárnej miestnosti ZSVTS v Dome techniky ZSVTS v Bratislave. 

Prečo by si mala/ mal prísť? 

- VZ sa koná presne na deň za rok od konania posledného VZ v roku 2015 v Banskej Bystrici 

- Prečo sa znovu stretávame v tak krátkom čase?  

- Dôvody sú tri: 

- Prvým z dôvodov je, že VZ  komory v roku 2015 prijalo uznesenie, ktoré zaväzuje 

predstavenstva organizovať VZ komory každý rok, teda je to povinnosť 

- Druhým dôvodom je, že za rok sa toho dosť udialo i keď sa to nezdá – bolo vyhlásené VO 

na vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v 7 krajoch na území SR, 

ktoré dodnes nie je ukončené, pripravuje sa novelizácia Metodického návodu na 

vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav a pripravuje sa 

novelizácia Zákona č. 330/1991 Z.z. o pozemkových úpravách 

- Tretím dôvodom je, že VZ komory v roku 2015 prijalo aj uznesenie usporiadať odborné 

podujatie súvisiace s pozemkovými úpravami a usporiadaním pozemkového vlastníctva, 

preto súčasťou tejto pozvánky je aj pozvánka na seminár, ktorý organizuje komora spolu 

so SSGK pod názvom „Návrhy k metodickému návodu na vykonávanie geodetických 

činností pre projekt pozemkových úprav“ 

- Teda zúčastni sa VZ komory a po jeho skončení uvedeného Seminára  a dostaneš 

odpovede na Tvoje otázky súvisiace s pozemkovými úpravami na Slovensku 

V súvislosti s konaním VZ KPÚ SR by sme Ťa chceli požiadať o : 

- Oznám emailom (odpoveďou na tento email uhlik@geodezia-ba.sk alebo email komory 

kpu@kpu.sk), či sa zúčastníš osobne VZ komory (kvôli zabezpečeniu občerstvenia 

a obedu) 

- V prípade že sa nezúčastníš osobne splnomocni prosím kolegyňu/kolegu na Tvoje 

zastupovanie 

- Vykonaj úhradu členského 36,50 eur ročne za rok 2016 (informácie k úhrade 

http://www.kpu.sk/o-nas/prihlaska-za-clena-kpu-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 konaním Seminára by sme Ťa chceli požiadať o : 

- Registruj sa na seminár podľa pokynov v priloženej pozvánke, zároveň to oznám aj nám 

na vedomie emailom, ktorým budeš odpovedať ohľadne Tvojej účasti na VZ komory 

- Účastnícky poplatok na tento seminár je hradený komorou, Teba to nebude nič stáť len 

čas na registráciu 

V Bratislave, dňa 21.10.2016 


