OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR
Pozemkové oddelenie
Kollárova 2

031 01 Liptovský Mikuláš
____________________________________________________________________________________

Číslo spisu

06. 07. 2020

OU-LM-PLO1-2020/000986-021
Vybavuje

ROZHODNUTIE
Zverejnenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov - verejná vyhláška
Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Liptovský Mikuláš – pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ-LM-PLO“) ako orgán príslušný podľa
§ 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“),
podľa § 11 ods. 23 zákona
Výrok rozhodnutia
zverejňuje
v prílohe tejto verejnej vyhlášky Zásady pre umiestnenie nových pozemkov v obvode pozemkových úprav Bobrovec
– lokalita „Nižné sklady“ (ďalej len „ZUNP“), ktoré pozostávajú z písomnej časti.
Odôvodnenie
V rámci spracovania jednotlivých etáp projektu pozemkových úprav Bobrovec – lokalita „Nižné sklady“ OÚ LM
PLO prerokoval podľa § 11 ods. 18 zákona s vlastníkmi ich návrhy a požiadavky na určenie nových pozemkov dňa
31.03.2020. Na základe výsledkov prerokovaných pravidiel, miestnych podmienok v obvode pozemkových úprav
Bobrovec – lokalita „Nižné sklady“ boli na spoločnom prerokovaní s jednotlivými účastníkmi pozemkových úprav
dohodnuté zásady pre umiestnenie nových pozemkov.
V zmysle § 11 ods. 23 zákona sa ZUNP zverejnia verejnou vyhláškou a doručia známym vlastníkom do vlastných
rúk. OÚ LM PLO podľa § 11 ods. 23 zákona v týchto dňoch doručuje ZUNP všetkým známym vlastníkom do
vlastných rúk.
Poučenie
Podľa § 11 ods. 23 zákona sú ZUNP platné, ak s nimi súhlasia účastníci, ktorí vlastnia najmenej dve tretiny výmery
pozemkov, na ktorých sú nariadené pozemkové úpravy. Za súhlas sa považuje aj to, ak vlastník nepodá námietku
alebo námietka je neopodstatnená. Námietky proti ZUNP možno podať na OÚ LM PLO písomne v lehote 15 dní
odo dňa ich doručenia.
Návrh zásad pre umiestnenie nových pozemkov
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Ing. Katarína Uhríková
vedúci odboru
Doručuje sa
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Kollárova 8
917 02 Trnava
Slovenská republika
Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
Slovenská republika
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Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.
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