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OBVODNÝ  POZEMKOVÝ  ÚRAD  V  MARTINE 
Ul. Pavla Mudroňa 45, 036 01 MARTIN 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Číslo: ObPÚ-2011/00398-2-BLA Dátum: 01.12.2011 
 
   
 
Vec 
Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Pozemkových 
úprav VRÍCKO 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Obvodný pozemkový úrad v MARTINE /ďalej len ObPÚ v MARTINE/ ako príslušný 
orgán podľa ust. § 5 ods.5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 
pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde 
a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon“/ ako i 
podľa  ust. § 10 ods.4 zákona 
 

z  v  e  r  e  j  ň  u  j  e  
 

všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode Pozemkových úprav 
VRÍCKO /ďalej len „VZFUU“/. 

 
VZFUU bude zverejnený  na vhodnom mieste v obci VRÍCKO, alebo jej časti  na 30 dní 

a doručia sa združeniu účastníkov pozemkových úprav vo VRÍCKU. Zároveň budú zverejnené 
aj na úradnej tabuli ObPÚ v MARTINE. 
 

Správny orgán vyzýva účastníkov pozemkových úprav, aby sa vyjadrili k návrhu 
VZFUU do 30 dní. Podľa ust. § 10 ods.5 zákona ObPÚ v MARTINE oznámi všetkým 
dotknutým orgánom štátnej správy, že sa prerokúvajú VZFUU. Dotknuté orgány štátnej 
správy sú povinné oznámiť svoje stanoviská k návrhu VZFUU do 30 dní odo dňa doručenia. 
Ak sa dotknutý orgán v tejto lehote nevyjadrí, predpokladá sa, že nemá námietky k návrhu 
VZFUU. 

  
Podľa ust. § 10 ods.6 zákona námietky proti VZFUU prerokuje ObPÚ v MARTINE so 

združením účastníkov a podľa výsledkov prerokovania rozhodne o schválení týchto zásad. 
Rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou. 
  

Podľa ust. § 10 ods.7 zákona ObPÚ v MARTINE môže po schválení VZFUU 
zabezpečiť výstavbu spoločných zariadení a opatrení v rámci schválených VZFUU.  
 

Podľa ust. § 10 ods.8 zákona schválené VZFUU nahrádzajú na účely výstavby 
spoločných zariadení a opatrení rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o 
využívaní územia. 
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Poučenie: Účastníci môžu podať proti údajom uvedeným vo VZFUU písomné námietky 
v lehote do 30 dní od ich doručenia Obvodnému pozemkovému úradu v MARTINE. 
 
Prílohy: 
 
1. VZFUU 

      
 Ing. Anna  S V I T E K O V Á 
 riaditeľ obvodného pozemkového úradu 
 
Doručí sa: 
 
1.Obecný úrad vo VRÍCKU 
2.Združenie účastníkov PÚ vo VRÍCKU 


