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Číslo spisu
OU-TN-PLO1-2020/001730-075

Vybavuje

Trenčín
19. 03. 2020

ROZHODNUTIE
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-TN-PLO“), ako príslušný správny orgán podľa
zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa zákona NR SR 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 o pozemkových úpravách“) v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov, v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Kostolná
- Záriečie – časť „Okolie EKN parciel č. 420/19-420/31“

Výrok rozhodnutia
schvaľuje podľa § 10 ods. 6 zákona o pozemkových úpravách všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
(ďalej len „VZFUÚ“), ktorých zhotoviteľom je GEOMETRA s.r.o. Trenčín, a ktorých návrh bol zverejnený na
Obecnom úrade Kostolná - Záriečie.

Odôvodnenie
OU-TN-PLO v zmysle § 8 ods. 1 v spojení s § 8b a § 8d zákona o pozemkových úpravách rozhodnutím č. j.
OU-TN-PLO-2019/016979-25-IG zo dňa 12.08.2019 povolil jednoduché pozemkové úpravy v katastrálnom území
Kostolná - Záriečie – časť „Okolie EKN parciel č. 420/19-420/31“ (ďalej len „JPÚ“), ktoré sa majú vykonať z
dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. h) zákona o pozemkových úpravách, a to že je potrebné usporiadať pozemky
vzhľadom na ich budúce použitie na iné účely, ako je hospodárenie na pôde, v súlade so schváleným územným
plánom obce Kostolná – Záriečie.

Cieľom vypracovania úvodných podkladov bolo zostavenie registra pôvodného stavu a vypracovanie VZFUÚ. OU-
TN-PLO predložil v zmysle § 9 ods. 12 zákona o pozemkových úpravách návrh VZFUÚ na prerokovanie združeniu
účastníkov, obci a dotknutým orgánom štátnej správy a dotknutým správcom verejných zariadení. Stanoviská a
vyjadrenia boli zapracované do elaborátu návrhu VZFUÚ. Zároveň bol v zmysle § 10 ods. 4 zákona o pozemkových
úpravách zverejnený návrh VZFUÚ pod č. j. OU-TN-PLO-2020/001730-66-IG zo dňa 24.01.2020 na Obecnom
úrade Kostolná – Záriečie od 29.01.2020 po dobu 15 dní. Proti návrhu VZFUÚ neboli v zákonnej lehote podané
námietky.

Na základe uvedených skutočností OU-TN-PLO v zmysle § 10 ods. 6 zákona o pozemkových úpravách schvaľuje
VZFUÚ, ktorých návrh bol zverejnený na Obecnom úrade Kostolná - Záriečie.
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Toto rozhodnutie sa v zmysle § 10 ods. 6 zákona o pozemkových úpravách oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 26
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov tak, že sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej
tabuli a webovej stránke tunajšieho úradu, a na úradnej tabuli Obecného úradu Kostolná – Záriečie. Posledný deň
tejto lehoty je dňom oznámenia resp. doručenia účastníkom konania.

Poučenie
Podľa § 54 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu
je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na tunajší OU-TN-PLO. Toto rozhodnutie je
preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkoch a nadobudnutí právoplatnosti.

Úrad potvrdí dobu vyvesenia :

Vyvesené od :.................................... do :....................................... pečiatka, podpis.............................................

Mgr. Jana Hanzelová
vedúca odboru

Doručuje sa

Obec Kostolná-Záriečie
Kostolná-Záriečie 148
913 04 Kostolná-Záriečie
Slovenská republika
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