
OKRESNÝ ÚRAD ŽIAR NAD HRONOM 
pozemkový a lesný odbor 

pracovisko Žarnovica 
Bystr ická 53, 966 81 Žarnovica 

podľa rozdeľovníka 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Žarnovica 
OU-ZH-PLO-2017/001656 Ing. Varsová/045-5245073 19. 06. 2017 

Vec 
Žiadosť o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Veľké Pole 
- oznámenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia vo veci žiadosti č. OU-ZH-PLO-
2017/001656 

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej 
správy oprávnený na konanie podľa § 1 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii 
miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých predpisov a príslušnému orgánu 
podľa § 23 písmena zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy 
a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov požiadal dňa 16. 03. 2017 
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, 
Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica o predĺženie lehoty pre vydanie rozhodnutia 
vzhľadom na zložitosť konania, veľkého počtu účastníkov konania a objasnenia okruhu 
účastníkov konania vo veci žiadosti č. OU-ZH-PLO-2017/001656 od Slovenskej elektrizačnej 
prenosovej sústavy, a. s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava, ktorá na konanie 
splnomocnila MVM, s. r. o., Veľká Okružná 18, 010 01 Žilina o trvalé odňatie 
poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Veľké Pole zo dňa 18. 01. 2017. Názov stavby 
je „Vedenie 2 x 400 kV H. Ždaňa - lokalita Oslany". 

Tunajší úrad upovedomil o začatí konania dňa 18. 01. 2017, zároveň oznámil 
predĺženie lehoty pre vydanie rozhodnutia na 60 dní odo dňa podania žiadosti vzhľadom na 
náročný proces vyžadujúci si dôkladné preskúmanie. 

Dňa 17. 03. 2017 Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, 
referát pôdohospodárstva, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica podľa § 49 ods. 2 
správneho poriadku v znení neskorších predpisov, § 32 a § 46 správneho poriadku v znení 
neskorších predpisov predĺžil lehotu pre vydanie rozhodnutia v danej veci, a to do 19. 06. 
2017. 
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Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor opätovne požiadal dňa 15. 
06. 2017 Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, referát 
pôdohospodárstva, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica o predĺženie lehoty pre 
vydanie rozhodnutia vo veci. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov 
predĺžil lehotu podľa § 49 ods. 2 správneho poriadku v znení neskorších predpisov, § 32 a § 
46 správneho poriadku v znení neskorších predpisov do 31. 08. 2017. 

SPF podľa § 34 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových 
spoločenstvách v znení neskorších predpisov nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je 
známy okrem pozemkov, ktoré sú lesnými pozemkami, ako aj s podielmi spoločnej 
nehnuteľnosti, ktorých vlastník nie je známy. 

» 

Účastníkov konania, ktorí nie sú správnemu orgánu známi alebo ich pobyt nieje známi, 
upovedomuje tunajší úrad o začatí správneho konania podľa § 18 zákona ods. 3 a § 26 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov formou verejnej 
vyhlášky. 

Oznámenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia sa doručuje podľa § 26 ods. 2 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli tunajšieho úradu 
po dobu 15 dní, ako aj na internetovom portáli www.minv.sk/?pozemkovv-a-lesny-odbor-49. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne sa rozhodnutie zverejní na dočasnej 
úradnej tabuli tunajšieho úradu Obce Veľké Pole. 

Potvrdenie o dobe vyvesenia: 

Zverejnené od: do: 

pečiatka, podpis 

r* d, 
Ing. Marika Ďuricová 

vedúca pozemkového a lesného odboru 
Doručuje sa 

1. Slovenský pozemkový fond, Námestie SNP 50, Zvolen, 960 01 
2. Obec Veľké Pole 
3. Demeter František r. Demeter a Milena Demeterová r. Segetová, Ing., Veľké Pole 186, 

Veľké Pole, PSČ 966 74, SR, (adresa manželky : Veľké Pole 263) 
4. Petlušová Soňa r. Ďuričeková, 966 42, Malá Lehota, č. 486 
5. Kotrlec Jozef (manž.Jana Mesiariková), Veľké Pole č. 54 
6. MVM, s. r. o., Veľká Okružná 18, 010 01 Žilina 
7. neznámi účastníci konania formou verejnej vyhlášky 
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