OKRESNÝ ÚRAD HUMENNÉ
pozemkový a lesný odbor
Mierová 4, 066 01 Humenné
Č.j.: OU-HE-PLO-2013/00078-1

V Humennom, dňa 15.10.2013

Vec: Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka
Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor, Mierová 4, Humenné ( ďalej len „
OÚ-HE-PLO“) vo veci zanedbania starostlivosti o poľnohospodársku pôdu, na parcele č. C
KN 11, o výmere 98 m², druh pozemku záhrada, v katastrálnom území Zbudské Dlhé, parcele
č. C KN 13, o výmere 92 m², druh pozemku záhrada, v katastrálnom území Zbudské Dlhé
a zanedbania starostlivosti o nepoľnohospodársky pozemok v blízkosti poľnohospodárskeho
pozemku na parcele č. C KN 12, o výmere 355 m², druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, v katastrálnom území Zbudské Dlhé na základe podnetu Obce Zbudské Dlhé, 067
12 Koškovce zo dňa 20.08.2013 podľa 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 na základe
ustanovenia § 16 ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
( ďalej len „správny poriadok „)

ustanovuje opatrovníka
na zastupovanie Drahomíry Sabovej, nar. 15.07.1972- v súčasnosti s neznámym pobytom.
Za opatrovníka sa ustanovuje: Obec Zbudské Dlhé – v zastúpení starostom obce Františkom
Kopejom.

Odôvodnenie
Dňa 21.08.2013 bola doručené na vtedajší Obvodný pozemkový úrad Humenné
podanie zo strany Obce Zbudské Dlhé ohľadom zanedbania starostlivosti o poľnohospodársku
pôdu, na parcele č. C KN 11, o výmere 98 m², druh pozemku záhrada, v katastrálnom území
Zbudské Dlhé, parcele č. C KN 13, o výmere 92 m², druh pozemku záhrada, v katastrálnom
území Zbudské Dlhé a zanedbania starostlivosti o nepoľnohospodársky pozemok v blízkosti
poľnohospodárskeho pozemku na parcele č. C KN 12, o výmere 355 m², druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Zbudské Dlhé.
Správny orgán na základe predložených dôkazových materiálov zo strany navrhovateľa
Obce Zbudské Dlhé o tom, že predmetné pozemky sú z hľadiska ochrany poľnohospodárskej
pôdy zanedbané, zaburinené
a priloženej fotodokumentácie, ktorá tvorí súčasť
administratívneho spisu vydal rozhodnutie číslo: 2013/00458-2-VV zo dňa 26.08.2013
podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), c) 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
(ďalej len „zákon“) a nariadil vykonať opatrenia na ochranu poľnohospodárskej pôd v
katastrálnom území Zbudské Dlhé.
Obec Zbudské Dlhé v rámci výkonu samosprávy terénnym šetrením zistila, že
zanedbané predmetné pozemky sú vo vlastníctve Drahomíry Sabovej, nar. 15.07.1972, bytom
Laborecká 1902/72, 066 01 Humenné v podiele 1/1 ( ďalej len „menovaná“).
Menovaná si rozhodnutie číslo: 2013/00458-2-VV zo dňa 26.08.2013 neprevzala
z dôvodu neznámeho pobytu.
Bývalý Obvodný pozemkový úrad Humenné ( ďalej len „OPÚ Humenné“) požiadal
listom č.2013/00458-5 zo dňa 05.09.2013 Ministerstvo vnútra, register obyvateľov MV
SR,Námestie Ľ. Štúra 1, 974 04 Banská Bystrica o oznámenie skutočnosti, ktorá má význam
pre konanie a rozhodnutie a to o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR podľa
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zákona č.253/1998 Z.z. a to pre osoby uvedených v zozname a medzi nimi aj Drahomíry
Sabovej, nar. 15.07.1972.
Dňa 17.09.2013 bola na OPÚ Humenné doručená odpoveď z Odboru správy registrov
SVS MV SR, pracoviska: Centrálneho pracoviska registra Banská Bystrica o tom , že
Drahomíra Sabová nar. 15.07.1972 má nahlásený pobyt Laborecká 1902/72, 066 01
Humenné.
OPÚ Humenné požiadal listom č.2013/00458-12 zo dňa 25.09.2013 Mesto Humenné,
odbor všeobecnej správy, referát evidencie občanov a budov o oznámenie skutočnosti, ktorá
má vyznám pre konanie a rozhodnutie a to o tom, či Drahomíra Sabová, nar. 15.07.1972,
bytom Laborecká 1902/72, 066 01 Humenné oznámila v ohlasovni v mieste trvalého pobytu
podľa § 9 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri
obyvateľov Slovenskej republiky zmenu, že vycestovala do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90
dní a uviedla štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu. Dňa 09.10.2013 bola na OÚHE-PLO doručená odpoveď z Mesta Humenné o tom , že menovaná nemá v evidencií
pobytov evidovaný žiadny záznam o tom, že sa toho času zdržuje v zahraničí a nemá na
území mesta Humenné hlásený ani iný prechodný pobyt.
Podľa ustanovenia § 16 odsek 2 správneho poriadku „Správny orgán ustanoví
opatrovníka aj účastníkovi konania, ktorého pobyt nie je známy alebo ktorému sa nepodarilo
doručiť písomnosť na známu adresu v cudzine a ktorý si neustanovil zástupcu, ako aj
účastníkovi konania, ktorý je postihnutý duševnou alebo inou poruchou, pre ktorú nemôže
konať, a nemá zákonného zástupcu“.
Aby správny orgán mohol vo veci konať z dôvodu, že pobyt účastníčky konania,
Drahomíry Sabovej nám nie je známy vydávame toto rozhodnutie.
Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou podľa ustanovenia § 26 odsek 1
správneho poriadku.
V zmysle ustanovenia § 26 odsek 2 správneho poriadku „Doručenie verejnou vyhláškou
sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne
iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo dočasnej úradnej
tabuli správneho orgánu na mieste ktorého sa konanie týka.“
Toto rozhodnutie sa vyvesí na úradnej tabuli OÚ-HE-PLO a zverejní v Obci Zbudské
Dlhé a v Meste Humenné.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti rozhodol OÚ-HE-PLO tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho
oznámenia. Odvolanie sa podáva na tunajšom správnom orgáne.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a
nadobudnutí právoplatnosti preskúmateľné súdom.

Doručuje sa:
1. Drahomíra Sabová – verejnou vyhláškou
2. Obec Zbudské Dlhé, 067 12 Koškovce
3. a/a

Ing. Ladislav Cerula
vedúci odboru

