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Vybavuje
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09. 07. 2020

ROZHODNUTIE
Rozhodnutie o povolení konania jednoduchých pozemkových úprav Včeláre - verejná vyhláška

Popis konania / Účastníci konania
návrh na konanie jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Včeláre

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Košice-okolie, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie ako správny orgán miestne a vecne
príslušný na konanie podľa § 5, ods. 4 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení
neskorších predpisov (ďalej len "zákona") a v súlade s § 9 ods. 4 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 46
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

1. podľa § 8 ods. 1 a § 8d zákona povoľuje pozemkové úpravy formou jednoduchých pozemkových úprav (ďalej len
"JPÚ") v katastrálnom území Včeláre z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1, písm. h) zákona, že je potrebné usporiadať
pozemky vzhľadom na ich budúce použitie na iné účely, ako je hospodárenie na pôde;

2. podľa § 8 ods. 1, písm. a) zákona určuje obvod JPÚ Včeláre, ktorý tvoria podľa operátu katastra nehnuteľností
parcely C-KN č. 134/21, 134/23, 139/2, 140/1, 140/2, 140/3, 140/4, 134/11, parcely E-KN č. 134/20, 134/21, 134/22,
134/23, 134/24, 134/25, 134/26, 134/27, 134/28, 134/29, 134/30, 134/31, 134/32, 136/9, 137, 138/1, 138/2, 138/3,
138/4, 139, 140/5 v celkovej grafickej výmere 32,0839 ha. Hranicu obvodu projektu JPÚ Včeláre ohraničuje čiara
hranice obvodu JPÚ Včeláre znázornená v grafickej prílohe tohto rozhodnutia;

3. podľa § 8 ods. 1. písm. c) zákona určuje lehotu do 60 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia na uskutočnenie
prvého zhromaždenia účastníkov JPÚ Včeláre. Zhromaždenie zvolá po odsúhlasení termínu s navrhovateľom
Okresný úrad Košice-okolie, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie v spolupráci s Obecným úradom
Dvorníky-Včeláre formou verejnej vyhlášky.

4. podľa § 8 ods. 1, písm. d) zákona obmedzuje účastníkov konania v obvode JPÚ Včeláre nasledovne: Bez súhlasu
Okresného úradu Košice-okolie, pozemkového a lesného odboru, pozemkového oddelenia nie je možné v obvode
JPÚ Včeláre meniť spôsob využitia pozemkov, zriaďovať, meniť alebo zrušiť vodohospodárske zariadenia, stavby na
dotknutých pozemkoch, stromovú zeleň v krajine, prevádzať pozemky z poľnohospodárskeho do lesného pôdneho
fondu a robiť podobné zásahy do usporiadania pôdneho fondu len so súhlasom okresného úradu;

5. podľa § 8, ods. 1, písm. f) zákona stanovuje rozsah a skladbu projektovej dokumentácie na vypracovanie a
vykonanie projektu JPÚ Včeláre nasledovne:
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Etapy projektu JPÚ Včeláre
I. Úvodné podklady
a) Prešetrenie, vytýčenie a zameranie, zobrazenie hranice obvodu JPÚ Včeláre,
b) Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode JPÚ a stabilizovaní význačných lomových bodov hraníc
obvodu pozemkových úprav, ktoré sa vykonávajú v rámci operátu obvodu projektu pozemkových úprav,
c) Vyhotovovaní súpisu údajov o pôvodných nehnuteľnostiach a právnych vzťahov k nim, určení hodnoty pozemkov
prostredníctvom znaleckého posudku a trvalých porastov v obvode projektu pozemkových úprav, vyhotovovaní
zoznamu vlastníkov a osôb ktoré sú obsahom registra pôvodného stavu (register pôvodného stavu),
d) obstarávaní ďalších podkladov a súborov informácií potrebných na riešenie priestorového usporiadania a
funkčného využívania územia v obvode JPÚ v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja na účely pozemkových
úprav a všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode JPÚ (Všeobecné zásady funkčného
usporiadania územia v obvode JPÚ),
II. Návrh nového usporiadania územia v obvode JPÚ
a) zásady pre umiestnenie nových pozemkov;
b) plán spoločných a verejných zariadení a opatrení;
c) rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu,
III. Vykonanie projektu JPÚ
a) Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní v obvode JPÚ
b) Vytýčenie a označenie vybraných lomových bodov hraníc nových pozemkov,
c) Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu pre zápis projektu JPÚ do katastra nehnuteľností v mierke 1 :
2000, vzťažná mierka pre súbory *VGI bude 1 : 1000,
Stanovenie postupov, rozsahu a skladby projektovej dokumentácie má byť v súlade so zákonom a platnými
metodickými usmerneniami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, technickými normami, najmä
platným Metodickým návodom na projektovanie pozemkových úprav MPaRV SR ako aj platným Metodickým
návodom na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav, ktorý vydal Úrad geodézie,
kartografie a katastra SR a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a stanovenými špecifickými
podmienkami Okresného úradu Košice-okolie, pozemkového a lesného odboru a katastrálneho odboru.

6. podľa § 8 ods. 3 zákona vyzýva všetkých účastníkov JPÚ - vlastníkov a nájomcov pozemkov podliehajúcich
jednoduchým pozemkovým úpravám Včeláre, vlastníkov ostatného nehnuteľného majetku a pozemkov, fyzické a
právnické osoby, ktorých vlastnícke, alebo iné práva môžu byť jednoduchými pozemkovými úpravami dotknuté,
Slovenský pozemkový fond a Obec Dvorníky-Včeláre, aby sa prihlásili o účasť na jednoduchých pozemkových
úpravách na účel spolupráce pri pozemkových úpravách a uplatnenia svojho práva tým,
a) že sa zúčastnia prvého, ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav Včeláre,
b) že vlastníci pozemkov, ktorí sú v nájme hospodárskeho subjektu oznámia tunajšiemu úradu svoj zámer ohľadne
ich užívania, to neplatí ak je hospodársky subjekt v likvidácii,
c) že sa zúčastnia prerokovania návrhov a požiadaviek na určenie nových pozemkov,
d) že sa písomne prihlásia o účasť na pozemkových úpravách

7. podľa § 5 ods. 5 zákona vyzýva fyzické osoby, alebo právnické osoby a obce, ktoré môžu byť dotknuté
pozemkovými úpravami v ich pôsobnosti, alebo v ich právach, sú povinné do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia
o povolení pozemkových úprav informovať okresný úrad o existujúcich zariadeniach, ktoré vlastnia alebo spravujú,
a plánovaných zámeroch, ktoré sa majú uskutočniť v obvode pozemkových úprav a môžu mať vplyv na konanie o
jednoduchých pozemkových úpravách.

8. podľa § 8 ods. 6 zákona oznamuje predpokladaný termín schválenia vykonania projektu JPÚ Včeláre, ktorý je 24
mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie
Na základe písomného podania návrhu splnomocneného zástupcu firmy Carmeuse Slovakia s.r.o. so sídlom
Rozvojová 2/B Košice, Slovenská republika v zastúpení Advokátskej kancelárie Azariová & Ružbašán Law firm
s.r.o. so sídlom Kmeťova 26, 040 01 Košice zo dňa 26. 11. 2018, ktorým požiadali o začatie jednoduchých
pozemkových úprav v katastrálnom území Včeláre správny orgán začal prípravné konanie podľa § 7 ods. 2
zákona za účelom potrebného zisťovania v zmysle zákona v rozsahu predloženého obvodu podľa parciel určených
v písomnom podaní navrhovateľa. Obvod navrhovaného projektu jednoduchých pozemkových úprav mal byť
tvorený parcelami ležiacimi v území platného schváleného dobývacieho priestoru spoločnosti Carmeuse Slovakia a
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priľahlými parcelami na juhozápadnom okraji katastrálneho územia Včeláre o výmere 21,05 ha. Uvedený návrh bol v
žiadosti odôvodnený najmä podstatnými zmenami vo vlastníckych pomeroch v navrhovanom obvode pozemkových
úprav podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona a zároveň z dôvodu účelného a efektívneho hospodárenia na pôde. Ďalej
svoju žiadosť odôvodnili skutočnosťou, že žiadateľ – spoločnosť Carmeuse Slovakia, s. r. o. disponuje dobývacími
právami v lome Včeláre, t. j. v navrhovanom obvode jednoduchých pozemkových úprav, kde navrhujú usporiadať
pozemky za účelom čo najúplnejšieho vydobytia zásob výhradného ložiska v existujúcom dobývacom priestore
Včeláre. Rozšírením ťažby dôjde k stretu záujmov s ostatnými vlastníkmi, ktoré je potrebné vyriešiť. Aby bolo
možné rozšíriť ťažbu na dotknuté územie, bude tiež nutné podľa navrhovateľa vybudovanie banských stavieb,
predovšetkým prístupovej cesty. Pri súčasnom stave vydobytia lomu je túto možné vybudovať bez zásahu do
územia nachádzajúceho sa mimo určený dobývací priestor, čo sa stane nemožným, ak ťažba na v súčasnosti
dobývanom území pokročí do nižších etáží. Cieľom požadovaných jednoduchých pozemkových úprav Včeláre je
preto požiadavka navrhovateľa usporiadanie pozemkov takým spôsobom, aby spoločnosť Carmeuse Slovakia s.r.o.
mohla požiadať príslušný banský úrad o povolenie ťažby na dotknutých pozemkoch a pokračovať v ťažbe s cieľom
racionálne vydobyť zásoby výhradného ložiska bez narušenia vlastníckeho práva tretích osôb. Súčasťou podaného
návrhu žiadosti bolo aj splnomocnenie spoločnosti Carmeuse Slovakia pre advokátsku kanceláriu Azariová &
Ružbašán Law firm. s.r.o. a zoznam parciel navrhovaného obvodu JPÚ a Zmluvu o dielo uzatvorenú medzi firmou
Carmeuse Slovakia s. r. o. a geodetickou firmou Geodeticca, s.r.o. Súčasťou doručenej Zmluvy o dielo na vykonanie
Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Včeláre podľa zmluvných podmienok bolo aj určenie
zodpovedného projektanta pre projektovanie JPÚ - Ing. Melánie Henselovej, ktorá je oprávnená na projektovanie
pozemkových úprav podľa zákona.
Správny orgán následne verejnou vyhláškou č. OU-KS-PLO-2019/001207-006 zo dňa 14. 01. 2019 nariadil
konanie o začatí jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Včeláre podľa § 7 ods. 2 zákona
v obvode navrhovaných JPÚ Včeláre a začal konanie na preverení opodstatnenosti a potreby konania JPÚ
Včeláre podľa zákona. Po preverení nadpolovičného podielu vlastníctva spoločnosti Carmeuse Slovakia s.r.o. v
obvode navrhovaných JPÚ Včeláre správny orgán na základe písomnej pozvánky zvolal vlastníkov pozemkov v
navrhovanom obvode JPÚ na verejné zhromaždenie do Včelárov, ktoré sa uskutočnilo dňa 15. marca 2019. Na
zhromaždení vlastníkov pozemkov po oboznámení zúčastnených s pripravovaným konaním pozemkových úprav
ich správny orgán oboznámil s procesom konania a zároveň mohli vyplniť písomný list o preukázaní záujmu, resp.
nezáujmu s konaním pozemkových úprav.

Následne správny orgán zriadil prípravný výbor JPÚ Včeláre a po písomnom obdržaní žiadosti o rozšírenie
navrhovaného JPÚ Včeláre uskutočnil miestne šetrenie s členmi prípravného výboru v mieste navrhovaného
JPÚ Včeláre dňa 27. 05. 2019, v ktorom bolo formou osobnej obhliadky prešetrené navrhované územie na
rozšírený obvod JPÚ Včeláre. Navrhované rozšírenie obvodu JPÚ Včeláre tvorí územie nad severozápadnou časťou
existujúceho lomu Včeláre firmy Carmeuse Slovakia s.r.o. Pozostáva z prevažnej väčšiny ostatnej plochy, lesných
pozemkov a zarastenej časti trvalého trávneho porastu o výmere 10,00 ha v extrémne strmom svahu zarasteného
lesnými drevinami v platnom dobývacom území firmy Carmeuse Slovakia s. r. o. na ťažbu vápenca. Väčšinovým
vlastníkom navrhovanej časti JPÚ je firma Carmeuse Slovakia s. r. o. a neznámi vlastníci v zastúpení Slovenského
pozemkového fondu, menšiu časť tvoria známi vlastníci so známym pobytom.

Správny orgán v rámci prípravného konania o preverení dôvodov, naliehavosti a účelnosti vykonania pozemkových
úprav podľa zákona vyhodnotil v zmysle § 7 ods. 2, písm. c) zákona vyhodnotil záujem s konaním vlastníkov v
obvode navrhovaných JPÚ Včeláre, pri ktorom zistil splnenie podmienok zákona záujmu vlastníkov o pozemkové
úpravy, z dôvodu, že s pozemkovými úpravami súhlasia vlastníci najmenej polovičnej výmery pozemkov, ktoré
tvoria obvod projektu pozemkových úprav, a o prejavenom záujme spísal zápisnicu, v ktorej vyhodnotil, že z
celkového obvodu JPÚ Včeláre prejavilo záujem 63 % výmery pozemkov, ktoré tvoria obvod projektu jednoduchých
pozemkových úprav v katastrálnom území Včeláre.

Po nariadení prípravného konania správny orgán prerokoval dôvody a možnosti vykonania projektu JPÚ Včeláre
v navrhovanom obvode so starostom obce Dvorníky-Včeláre pri ktorom bolo zhodnotené, že navrhovaný obvod
jednoduchých pozemkových úprav a projekt pozemkových úprav nie je proti schválenému územnému plánu obce
a zobral prebiehajúce konanie JPÚ podľa zákona na vedomie. V schválenom a platnom územnom pláne obce
Dvorníky-Včeláre v obvode 22 ha zaberá územie schváleného dobývacieho priestoru spoločnosti Carmeuse Slovakia
s.r.o., čo je 68 % výmery. Uvedený dobývací priestor je zakreslený v platnom územnom pláne obce Dvorníky-
Včeláre, aj vo vektorovej mape katastra nehnuteľností.
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Podľa odôvodnenia žiadateľa o vykonanie jednoduchých pozemkových úprav Včeláre spoločnosti Carmeuse
Slovakia s. r. o. zastúpenej advokátskou kanceláriou Azariová & Ružbašán Law firm. s. r. o. budú JPÚ vykonané v
súlade so záujmom štátu v zmysle Uznesenia vlády SR č. 358 z 21. augusta 2019, ktorým bol schválený materiál
Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR s prioritou vyporiadania pozemkov najmä v
menej rozvinutých okresoch ktorým je aj okres Košice-okolie a podpore hospodárskeho a sociálneho rozvoja VUC
- podpore vybratých obcí. Ďalej majú za to, že podaným návrhom sú naplnené dôvody, uvedené v § 2 ods. 1 písm.
a) zákona, že je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu
vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou zákona a v prípade, ak pozemkový úrad nevyhodnotí s týmto
dôvodom, žiadosť a podaný návrh spĺňa aj podmienky § 2 ods. 1, písm. b), ako aj písm. h) zákona. Naplnenie
dôvodov uvedených v § 2 ods. 1, písm. b) došlo podľa navrhovateľov k podstatným zmenám vo vlastníckych a
užívacích pomerov k pozemkom a h) zákona: je to potrebné na usporiadanie pozemkov vzhľadom na ich budúce
použitie na iné účely, ako je hospodárenie na pôde.
Ide o dobývací priestor, kde sú vykonávané činnosti súvisiace s dobývaním vyhradeného ložiska vápenca, jeho
úpravou a dopravou. Žiadateľ pre plnenie týchto úloh nadobudol väčšinové vlastníctvo k pozemkom v danom území
a došlo k naplneniu aj § 2 ods. 1, písm. b) zákona, zároveň je potrebné usporiadanie pozemkov podľa písm. h)
zákona a to vzhľadom na ich budúce použitie. Začatie jednoduchých pozemkových úprav je podľa podaného návrhu
nevyhnutné aj z dôvodov ochrany vlastníctva - základného práva chráneného Ústavou. Výkon vlastníckeho práva v
tomto území je obmedzovaný ustanoveniami Banského zákona v prospech dobývacích práv žiadateľa.
Fyzické osoby nemôžu plnohodnotne využívať svoj pozemok, ani ináč ním disponovať. Daný stav trvá dlhé obdobie
a tieto nežiadúce obmedzenia sa majú odstrániť aplikáciou zákona o PÚ. Na druhej strane žiadateľ ako väčšinový
vlastník na danom území je povinný v zmysle legislatívy riešiť stret záujmov (§ 30 a § 31 Banského zákona) a
racionálne využívať výhradné ložiská. Z týchto dôvodov je jediným riešením podľa žiadateľa začatie JPÚ na danej
lokalite aby sa obmedzenia a negatíva odstránili. Žiadateľ má záujem, poskytne a poskytol súčinnosť, ako aj finančne
zabezpečí priebeh JPÚ tak, aby sa racionálne usporiadalo pozemkové vlastníctvo a naplnil sa účel zákona, ako aj
banského zákona. Výsledkom JPÚ má byť odstránenie rozdrobených parciel a prerozdelenie pozemkov tak, aby
každý vlastník mohol samostatne plne využívať svoje vlastnícke právo bez obmedzenia.

V prípade vykonania JPÚ Včeláre dôjde podľa žiadateľa k efektívnejšej, racionálnejšej ťažbe v súvislosti s banským
zákonom s cieľom obmedziť negatívne dôsledky ťažby a to aj vo vzťahu k jednotlivým vlastníkom ako aj vo
vzťahu k verejnému záujmu (ochrana životného prostredia. V danom dobývacom priestore Včeláre je aktuálne
realizovaná ťažba na dvoch ťažobných etážach, konkrétne na 4. a 5. etáži. Vzhľadom na rozdiel nadmorských výšok
uvedených etáží a nadmorskej výšky vrcholu západnej (zatiaľ neťaženej ) časti ložiska je realizácia ťažby zásob na
vyššie položených etážach uskutočniteľná bez nutnosti rozsiahlych zásahov do prírody mimo dobývacieho priestoru.
Realizáciou JPÚ bude umožnené predĺženie a posunutie ťažby do vyšších etáží, t.j. nad úrovňou obce a vo väčšej
vzdialenosti od nej, aby sa oddialilo možné zvýšenie vplyvu negatívnych externalít (hluk, emisie, vibrácie) na obec
a jej obyvateľov. Pre geologické podmienky stávajúceho ložiska vápenca je potrebné miešanie svetlého a tmavého
vápenca, čo však predpokladá včasné začatie otvorenia ťažby v západnej časti dobývacieho priestoru vo veľmi
blízkej budúcnosti.
V zmysle banského zákona je držiteľ oprávnenia na ťažbu - spoločnosť Carmeuse Slovakia s.r.o. povinná zabezpečiť
racionálne vydobytie zásob ložiska. V prípade, ak by došlo pri novom usporiadaní vlastníctva prostredníctvom JPÚ
v obvode projektu k nadobudnutiu rozdielnych hodnôt pozemkov, alebo lesa fyzickými osobami, je žiadateľ ochotný
finančne kompenzovať dané rozdiely, ktoré môžu vyplynúť zo znaleckého posudku.

Správny orgán v prípravnom konaní zhodnotil a analyzoval dôvody a opodstatnenosť vykonania jednoduchých
pozemkových úprav v navrhovanom obvode JPÚ Včeláre o veľkosti 32,0961 ha a vyhodnotil splnenie podmienok
ustanovení § 7 ods. 2 písm.c) zákona, oprávnenosť ich konania z dôvodu potreby úpravy vlastníckych vzťahov
v navrhovanom obvode JPÚ a umožnenia aktualizácie vlastníctva v dobývacom priestore Včeláre o presun
vlastníckych podielov spoločnosti Carmeuse Slovakia dovnútra dobývacieho priestoru a parciel neznámych
vlastníkov, fyzických osôb a pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu mimo dobývacieho územia
ložiska Včeláre.
Po prerokovaní špecifikácie podanej žiadosti na konkrétny jeden dôvod konania JPÚ žiadateľ upresnil žiadosť o
vykonanie JPÚ z dôvodu § 8d zákona - budúceho použitia na iné účely, ako je hospodárenie na pôde. Keďže táto
podmienka je v podobe platného dobývacieho priestoru pre hlbinné dobývanie vápenca zadefinovaná v schválenom
územnom pláne obce Dvorníky-Včeláre a tiež v platnom povolení banského úradu v Košiciach, správny orgán
vyhodnotil splnenie podmienok ustanovení zákona § 8d. Hodnota pozemkov sa určí znaleckým posudkom.
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Vyjadrenia dotknutých organizácií nemali negatívny charakter proti konaniu pozemkových úprav. Slovenský
pozemkový fond požaduje po projekte pozemkových úprav umiestnenie pozemkov v jeho správe mimo dobývacieho
územia. Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie poskytol vyjadrenie, podľa ktorého
je v katastrálnom území Včeláre platný 1. stupeň ochrany a čiastočne do územia zasahuje chránené vtáčie
územie Slovenský kras. Okresný úrad Košice-okolie, pozemkový a lesný odbor, oddelenie lesného hospodárstva
v súčasnosti na danom území neeviduje v evidencii obhospodarovateľov lesa. V danom území sa nachádza
poľovný revír Hradisko, ktorého užívateľom je Poľovnícke združenie Sokoľ so sídlom Dvorníky-Včeláre, IĆO
35511613. Pre zmenu druhu pozemku na trvalé, resp. dočasné vyňatie je potrebné požiadať Okresný úrad Košice-
okolie, pozemkový a lesný odbor. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Rožňava so začatím
konania JPÚ Včeláre nemajú námietok. Akékoľvek náklady s predmetným JPÚ Včeláre bude znášať žiadateľ.
Z hľadiska evidencie predmetného územia v lesníckom GIS Systéme patria uvedené pozemky do bývalého
Urbariátu, pozemkové spoločenstvo Včeláre a patrí medzi územie so stupňom ohrozenia: mierne ohrozené porasty
na balvanitých sutiach, druh - extrémne vápencové bukové dúbravy lesnej oblasti Slovenský Kras, funkčný typ
produkčno-protierozívny a erozívny.
Druh pozemkov v obvode navrhovaného JPÚ Včeláre pozostáva z lesných pozemkov - 72 %, ostatnej plochy - 14
%, trvalých trávnych porastov - 11 % a zastavanej plochy a nádvoria - 3 % obvodu územia.

Prípravné konanie JPÚ Včeláre preukázalo, že konanie jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území
Včeláre je podľa § 7 ods. 2, písm. a) zákona potrebné, účelné a opodstatnené, záujem s konaním prejavili vlastníci
s nadpolovičnou výmerou pozemkov a boli splnené aj ostatné ustanovenia zákona a pozemky v obvode JPÚ je
potrebné usporiadať podľa § 8d zákona z dôvodu budúceho použitia pozemkov na iné účely, ako je hospodárenie
na pôde. Na základe vyššie uvedeného, výsledkov prípravného konania, podaného návrhu a spisových materiálov
správny orgán povolil konanie JPÚ Včeláre tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V súlade s § 8 ods. 5 zákona sa toto rozhodnutie oznámi verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správnom poriadku) tak, že sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu
a na webovom sídle Okresného úradu Košice-okolie, v časti úradná tabuľa http://www.minv.sk/?uradna-tabula-plo-
ks. Súčasne sa zverejní na úradnej tabuli v obci Dvorníky-Včeláre po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je
zároveň dňom doručenia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Okresný úrad Košice-
okolie, pozemkový a lesný odbor. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí
právoplatnosti preskúmateľné súdom.

Mapa obvodu JPÚ Včeláre

Ing. Gabriel Vukušič
vedúci odboru

Doručuje sa

Obec Dvorníky-Včeláre
Dvorníky - Včeláre
044 02 Dvorníky-Včeláre
Slovenská republika

Okresný úrad Košice - okolie
Hroncova 13
041 70 Košice
Slovenská republika
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