OKRESNÝ ÚRAD HUMENNÉ
Pozemkový a lesný odbor
Mierová 4, 066 01 Humenné
_____________________________________________________________________________________
Číslo: OU-HE-PLO-2016/004318-004-ŠJ

V Humennom 04.05.2016

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie)
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 (ďalej len „zákon“),
nariaďuje
konanie o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) podľa § 7 ods. 2 zákona v katastrálnom území
Modra nad Cirochou z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. a) zákona, za účelom usporiadania
vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenia prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom
pred účinnosťou tohto zákona.
Dôvody nariadenia prípravného konania:
Dňa 21.03.2016 bol doručený na OU-HE-PLO návrh Obce Modra nad Cirochou na vykonanie
pozemkových úprav v katastrálnom území Modra nad Cirochou.
Konanie o začatí pozemkových úprav bolo nariadené z dôvodu, že je to potrebné na usporiadanie
vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenia prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom
pred účinnosťou zákona.
Pozemkové úpravy sa týkajú pozemkov v navrhovanom obvode pozemkových úprav, ktorým je
katastrálne územie Modra nad Cirochou, okrem pozemkov v zastavanom území obce, hranice ktorého sú
zakreslené v grafickom znázornení tvoriacom prílohu tohto nariadenia.
Týmto oznamujeme všetkým účastníkom pozemkových úprav, že na základe nariadeného prípravného
konania vykoná OU-HE-PLO, ako správny orgán, potrebné zisťovanie za účelom posúdenia dôvodov,
naliehavosti a hospodárskej účelnosti vykonania pozemkových úprav v katastrálnom území Modra nad
Cirochou.
OU-HE-PLO zistí skutočnosti dôležité pre určenie hraníc obvodu pozemkových úprav a určenie
pozemkov, ktoré je potrebné vyňať z obvodu pozemkových úprav.
Vlastníci pozemkov, nájomcovia pozemkov, vlastníci ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho
majetku, fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke a iné práva môžu byť pozemkovými úpravami
dotknuté, SPF, správca, obec alebo vyšší územný celok v navrhovanom obvode pozemkových úprav
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môžu predložiť svoje pripomienky a návrhy na riešenie vlastníckych a užívacích pomerov do 60 dní od
zverejnenia tohto nariadenia.
Na základe výsledkov prípravného konania OU-HE-PLO rozhodne podľa § 8 zákona o povolení alebo
nariadení pozemkových úprav.
Toto nariadenie prípravného konania sa doručuje v zmysle § 7 ods. 3 zákona verejnou vyhláškou
podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov tak, že sa
vyvesí na úradnej tabuli OU-HE-PLO po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Súčasne sa nariadenie zverejní na dočasnej úradnej tabuli OU-HE-PLO v obci Modra nad Cirochou.

Príloha: Grafické znázornenie pozemkov v navrhovanom obvode pozemkových úprav.

Ing. Ladislav Cerula
vedúci odboru

Doručujeme:
Účastníci konania verejnou vyhláškou

Na vedomie:
- Obec Modra nad Cirochou, Obecný úrad Modra nad Cirochou 111, 067 82 Modra nad Cirochou
- Slovenský pozemkový fond, RO Humenné, Štefánikova 22, 066 01 Humenné
- LESY SR, š.p. Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
- AGROLUK, s.r.o., Kamenica nad Cirochou 2, 067 83 Kamenica nad Cirochou
- Urbárska a pasienková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Modra nad Cirochou, Modra nad Cirochou 268, 067 82 Modra
nad Cirochou
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