OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR
Senný trh č. 4, 945 01 Komárno
Č. OU-KN-PLO-2016/008499

v Komárne, dňa 19.09.2016

Vybavuje : Ing. Erika Kovácsová

Vec:
Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav
Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ KN PLO“), ako
príslušný správny orgán v zmysle § 5 ods. 5 zákona č.518/2003 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
nariaďuje
konanie o začatí pozemkových úprav (ďalej len „prípravné konanie“) v zmysle § 7 ods.2)
zákona č.330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon) v časti katastrálneho
územia Šrobárová podľa osobitného predpisu, a to podľa §2 zákona 66/2009 Z.z. v znení
neskorších predpisov. Prílohou tohto nariadenia je mapový podklad obsahujúci navrhovaný
obvod jednoduchých pozemkových úprav „Športové ihrisko Šrobárová“.
OÚ KN PLO súčasne v y z ý v a účastníkov konania aby správnemu orgánu v lehote 30
dní od doručenia tohto nariadenia:
- zaslali svoje stanovisko k návrhu na začatie pozemkových úprav ,
- uplatnili svoje námietky, návrhy , odborné posudky na riešenie vlastníckych
a užívacích pomerov k pozemkom v navrhovanom obvode pozemkových úprav,
- poskytli pozemkovému úradu všetky dostupné informácie , ktoré možno využiť
v tomto konaní.
Dôvody:
Konanie o začatí pozemkových úprav bolo nariadené na podnet Obce Šrobárová a to
z dôvodu usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbami vo vlastníctve obce,
ktoré prešli do vlastníctva obce podľa osobitných predpisov, vrátane priľahlej plochy, ktorá
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou (ďalej len "pozemok pod
stavbou"). Jedná sa o usporiadanie pozemkov pod oploteným areálom športového ihriska,
vodným zdrojom a priľahlé pozemky miestnej komunikácie k hospodárskemu dvoru v hone
„Pri lese“.
Návrh na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav sa týka pozemkov v navrhovanom
obvode pozemkových úprav, ktorého hranice sú zakreslené v grafickom znázornení tvoriacom
prílohu tohto nariadenia.
OÚ KN PLO zároveň vyzýva účastníkov konania , aby sa v stanovenej lehote vyjadrili
k návrhu na začatie konania o pozemkových úpravách ,aby uplatnili svoje námietky,
pripomienky a návrhy na riešenie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom v obvode
pozemkových úprav. Dotknuté organizácie a účastníci pozemkových úprav sú povinné
poskytnúť pozemkovému úradu podklady a informácie potrebné pre prípravné konanie ( § 25
ods.2 zákona).
Účastníkmi pozemkových úprav sú:
- vlastníci pozemkov a nájomcovia pozemkov podliehajúcich pozemkový úpravám,
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Doručuje sa:
1. Obec Šrobárová, Školská 45, 946 32 Šrobárová, 2x, z toho 1 ks na vyvesenie
2. Slovenský pozemkový fond, Podzámska 9434/34A, 94002 Nové Zámky
3. Krnáč Oto, Pivničná 2, 946 57 Svätý Peter
4. Šulcová Ľubica, Meštianská 2725/7, 945 01 Komárno
5. Čepela Jozef, Varšavská 2, 040 01 Košice
6. Čepela Ondrej, Trieda SNP 4, 040 01 Košice
7. Čepela Štefan, č. 31, 539 01 Studnice
8. Čepelová Katarína r. Čepelová, Trieda SNP 160/4, 040 01 Košice
9. Foglarová Anna r. Čepelová, Kostelecká 1830, Náchod, PSČ 547 01, ČR
10. Kalman Ján r. Čepela, Popradská 231/5, 040 01 Košice
11. Račková Oľga r. Čepelová, Slobody 8, 040 01 Košice
Na vedomie:
12. Správa katastra Komárno, Platanova alej 7 , 945 01 Komárno
13. Okresný úrad v Nitre, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva , Štefánikova tr.č.69 , 946 80
Nitra
a/a

