
OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA 
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR 

Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza 

Č. j . : OU-PD-PLO-2016/000343/023- Lt V Prievidzi, dňa: 15.8.2016 

R O Z H O D N U T I E 

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „správny orgán") ako orgán 
príslušný ku konaniu podľa § 5 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, 
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových 
spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pozemkových úpravách") a podľa 
§ 2 ods. 3 a § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní") podľa § 4 ods. 3 
zákona o pozemkových úpravách rozhodol: 

pristupuje k oprave pôvodných E- KN parciel č.1404- 1403 v kat. území Horná Ves, 
na podnet Okresného úradu v Prievidzi, katastrálneho odboru. K tomuto konanie 
v súčinnosti so zhotoviteľom projektu Geodéziou Žilina, a.s., prevádzkou Prievidza 
a katastrálnym odborom OÚ Prievidza pripravuje technické podklady v súlade s § 42c 
zákona o pozemkových úpravách. 

Upravuje hranicu obvodu projektu pozemkových úprav v katastrálnom území 
Horná Ves, ktorá bola v pôvodnom konaní a schválená konečným 

rozhodnutím o vykonaní projektu PU č.j.: OPU- 502/2013/3-Lt zo dňa 9.5.2013 
tak, že do obvodu pričleňuje zbytkové časti pôvodných E- KN parciel č. 1404,1405, 1406, 
1407, 1408, 1409, 1410,1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421/1, 
1421/2, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432 a 1433 s celkovou 
výmerou 1 6 6 m . 

O d ô v o d n e n i e 

Listom zo dňa 2.8.2016 Okresný úrad v Prievidzi, katastrálny odbor požiadal tunajší správny 
orgán- OÚ Prievidza, pozemkový a lesný odbor o vyriešenie vzniknutého nesúladu - nedoriešených 
zbytkových častí parciel E-KN na vektorových mapách určeného operátu. Tento problém je na 
komunikácii pare. č. C- KN 2223/2 vlastníka Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčín. 
Uvedená cesta je lokalizovaná medzi obcami Horná Ves a Radobica. Projekt pozemkových úprav 
v kat. území Horná Ves bol schválený rozhodnutím Obvodného pozemkového úradu v Prievidzi 
č.j.: OPU- 502/2013/3-Lt zo dňa 9.5.2013 právoplatným 25.5.2013. Definovaný stav katastrálny 
odbor hodnotí ako chybu a to tak, že do obvodu mal zhotoviteľ zobrať celú výmeru pôvodných E-
KN parciel. Toto sa stalo z dôvodu nepresného prekrytia grafiky - z vypracovaného geometrického 
plánu v pôvodnom operáte a z pôvodných parciel nemala zostať žiadna plocha pod cestou, ktorá 
však už bola mimo obvodu spracovania projektu pozemkových úprav. Neprevzatím celej výmery 
zostali zbytkové E- KN parcely v priemernej výmere 2-7 m 2 . Týchto parciel je 31 a veľkosť 
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vlastníckych podielov je od 0,33 do 6 m2 a počet vlastníkov 48, tak ako sú aktuálne vedení na LV. 
Po schválení vykonania projektu pozemkových úprav je možne pristúpiť k oprave v zmysle 
ustanovení § 42c zák. č. 330/1991 Zb., kde správny orgán rozhodne o zmene RPS, RNS 
a vykonania projektu PU. 

Za účelom objektívneho zabezpečenia evidencie pozemkov v uvedenej lokalite správny orgán 
začal toto konanie, ktorého výstupom bude opravné rozhodnutie rozhodnutí v ktorých sa zistia 
možné nezrovnalosti. 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia. 
Odvolanie možno podať na Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, Mariánska 6, 971 
01 Prievidza. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 

V zmysle § 4 ods. 5 zákona o pozemkových úpravách a § 26 ods. 2 zákona o správnom konám 
sa toto rozhodnutie oznamuje verejnou vyhláškou tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli správneho 
orgánu po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Zároveň sa rozhodnutie 
zverejní iným spôsobom v mieste obvyklým, na úradnej tabuli v obci Horná Ves. 

Doručuje sa: 
1. účastníkom konania verejnou vyhláškou 
2. Obecný úrad Horná Ves 2x 

mailto:Ignac.Leitman@minv.sk

