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Vec         

Rozhodnutia č. OU-TT-PLO-2020/000292 zo dňa 21.04.2020 o schválení vykonania 

projektu Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Lošonec, lokalita Jahodník 

a Pustáky 

- Oprava nesprávneho písomného vyhotovenia 

 

Pri písomnom vyhotovení rozhodnutia č. OU-TT-PLO-2020/000292 zo dňa 21.04.2020, 

ktorým Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor schválil vykonanie projektu 

Jednoduchých pozemkových úprav v  k. ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky, 

vypracované zhotoviteľom GEOSPOL s.r.o., Štefánikova 1435/74, 905 01 Senica podľa § 14 

ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, 

usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde 

a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, pričom došlo k vecnej chybe 

v písaní. 

 

 V súlade s § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov sa preto písomné vyhotovenie rozhodnutia opravuje  

 

t a k t o: 

n a m i e s t o: 

 

na prvej strane rozhodnutia č. OU-TT-PLO-2020/000292 vo výrokovej časti 

v odstavci označenom II. 

 

II.     podľa § 11 ods.  8 zákona č. 330/1991 Zb. vyrovnanie v peniazoch sa vykoná 

medzi Slovenským pozemkovým fondom a vlastníkom pozemkov v lehote určenej 

v rozhodnutí o schválení vykonania projektu pozemkových úprav. Keďže žiadny z vlastníkov 

vlastniacich pozemky, ktoré tvoria poľnohospodársku pôdu o celkovej výmere do 400 m
2
 

v rámci obvodu projektu pozemkových úprav, nepožiadal o vyrovnanie v peniazoch, Okresný 

úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor neurčuje Slovenskému pozemkovému fondu lehotu na 

poskytnutie vyrovnania v peniazoch za takéto pozemky, alebo spoluvlastnícke podiely. 

 

 

 

m á   b y ť   s p r á v n e: 

 

II.     podľa § 8c ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. vyrovnanie v peniazoch sa vykoná 

medzi žiadateľom podľa odseku 1 a vlastníkom pozemkov v lehote určenej v rozhodnutí 

o schválení vykonania projektu pozemkových úprav. Keďže žiadny z vlastníkov vlastniacich 

pozemky, ktoré tvoria poľnohospodársku pôdu o celkovej výmere do 400 m
2
 v rámci obvodu 

projektu pozemkových úprav, nepožiadal o vyrovnanie v peniazoch, Okresný úrad Trnava, 



 

 

 

pozemkový a lesný odbor neurčuje žiadateľovi Vinohradníctvu a Vinárstvu Jurovčík, s.r.o. , 

v súčasnosti OENOPOL, s.r.o. IČO 46 933 468 lehotu na poskytnutie vyrovnania v peniazoch 

za takéto pozemky, alebo spoluvlastnícke podiely. 

 

Touto opravou sa rušia predmetné údaje uvedené v rozhodnutí Okresného úradu Trnava, 

pozemkového a lesného odboru č. OU-TT-PLO-2019/000171 zo dňa 28.01.2019. Ostatné 

časti citovaného rozhodnutia zostávajú v platnosti.   

 

 

 

 

 

 

                   Ing. Pavol Trokan 

                        vedúci pozemkového a lesného odboru  

                                                            Okresného úradu Trnava 

       

Doručuje sa:     
1. Úradná tabuľa Okresného úradu Trnava, pozemkového a lesného odboru 

2. Obecný úrad Lošonec,  

3. Michal Jurovčík, Lošonec 273, 919 04 Lošonec   

 

 

Na vedomie: 

4. Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor Trnava, Vajanského 22, 917 01 Trnava 

5. Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného 

plánovania, Kollárova č. 8, 917 01 Trnava 

6. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova č. 8, 917 01 

Trnava 

7. GEOSPOL s.r.o. so sídlom Štefánikova 1435/74, Senica, 

8. Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach, Továrenská 764/2, 91904 Smolenice  

9. Lesy Slovenskej republiky, Odštepný závod Smolenice, Trnavská 12, 919 04 

Smolenice 

 

 

 

Po právoplatnosti: 

10. Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor, Vajanského 2, 917 01 Trnava + prílohy 
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