OKRESNÝ ÚRAD HUMENNÉ
Pozemkový a lesný odbor
Mierová 4, 066 01 Humenné
č. OU-HE-PLO-2014/00068-726-ŠM

V Humennom 13.01.2014

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Humenné, Pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-HE-PLO“), ako príslušný orgán v
zmysle § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, v znení
neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov rozhodol
takto:
podľa § 13 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 330/1991 Zb. v z. n. p.“)
schvaľuje
projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Jasenov, vypracovaný v zmysle § 2 ods. 1 písm. a)
zákona č. 330/1991 Zb. v z. n. p., z dôvodu potreby usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov a
odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto zákona,
ktorého zhotoviteľom je GEOEX s.r.o., Banská Bystrica.
Odôvodnenie
Rozhodnutím Obvodného pozemkového úradu Humenné č.j. A/2009/00395-2-OJ zo dňa
15.05.2009 boli v zmysle § 8 zákona č. 330/1991 Zb. v z. n. p. nariadené pozemkové úpravy (ďalej len
„PÚ“) v katastrálnom území Jasenov z dôvodu uvedeného v § 2, ods. 1, písm. a) zákona č. 330/1991 Zb.
v z. n. p., že je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich
výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto zákona.
Po schválení registra pôvodného stavu Obvodným pozemkovým úradom Humenné dňa 28.02.2012
pod č. 2012/00041-552-OJ, všeobecných zásad funkčného usporiadania územia rozhodnutím Obvodného
pozemkového úradu Humenné dňa 08.08.2012 pod č.2012/00041-577-ŠM v zmysle § 10 zákona č.
330/1991 Zb. v z. n. p. a dohodnutých zásad na umiestnenie nových pozemkov č. 2012/00041-590-ŠM zo
dňa 24.10.2012, Obvodný pozemkový úrad Humenné zadal vypracovanie projektu PÚ v katastrálnom
území Jasenov.
Projekt PÚ v katastrálnom území Jasenov bol vypracovaný zmysle § 12 zákona č. 330/1991 Zb.
v z. n. p. a skladá sa
a) zo sprievodnej správy, ktorá obsahuje rekapituláciu konania o pozemkových úpravách,
b) z úvodných podkladov
c) z návrhu nového usporiadania pozemkov v obvode pozemkových úprav, ktorý obsahuje geodetické
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-21. zásady pre umiestnenie nových pozemkov
2. plány verejných zariadení a opatrení, plány spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na návrh
miestneho územného systému ekologickej stability územia na účely pozemkových úprav,
3. rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznam vyrovnaní
v peniazoch.
Projekt PÚ v katastrálnom území Jasenov bol doručený združeniu účastníkov dňa 16.09.2013 a
zverejnený v obci Jasenov od 16.09.2013 do 17.10.2013. Súčasne bol každému známemu účastníkovi,
ktorého pobyt je známy, doručený výpis z rozdeľovacieho plánu.
V zákonom určenej 30 dňovej lehote boli podané námietky v počte 26, ktoré OU-HE-PLO prerokoval
so združením účastníkov a s účastníkmi, ktorí námietky podali. Všetky námietky boli vybavené
a o prerokovaní bola vyhotovená zápisnica.
V zmysle § 12a zákona č. 330/1991 Zb. v z. n. p. bol pred schválením projektu aktualizovaný obvod
pozemkových úprav a register pôvodného stavu. Údaje registra pôvodného stavu a údaje registra nového
stavu sú vo vzájomnom súlade.
Vzhľadom na to, že projekt PÚ v katastrálnom území Jasenov je vyhotovený v súlade so zákonom a
vzhľadom na uvedené skutočnosti bol projekt schválený.
Toto rozhodnutie je podkladom pre nariadenie vykonania projektu.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia (doručenia) na
Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor.
V zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov sa toto rozhodnutie oznámi
verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 z. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní tak, že sa vyvesí na úradnej
tabuli tunajšieho úradu po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne sa
rozhodnutie zverejní na dočasnej úradnej tabuli tunajšieho úradu v obci Jasenov.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkoch
a nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Ladislav Cerula
vedúci odboru
Doručujeme :
- Účastníci konania verejnou vyhláškou
- Obec Jasenov, Obecný úrad v Jasenove, Hlavná 337, 066 01 Humenné- 1x na zverejnenie
Na vedomie :
1. Obec Jasenov, Obecný úrad v Jasenove, Hlavná 337, 066 01 Humenné
2. Slovenský pozemkový fond, RO Humenné, Štefánikova 22, 066 01 Humenné
3. LESY SR š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
4. GEOEX s.r.o., Kukučínova 5, 974 01 Banská Bystrica

Vyvesené dňa:
pečiatka, podpis

Zvesené dňa:
pečiatka, podpis
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