OKRESNÝ ÚRAD HUMENNÉ
Pozemkový a lesný odbor
Mierová 4, 066 01 Humenné
Č.j.: OU-HE-PLO-2013/00002-8

V Humennom, dňa 08.11.2013

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Zverejnenie zásad na umiestnenie nových pozemkov
Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-HE-PLO“), ako
príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 4 zákona SNR 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“), podľa § 11
ods. 23 zákona

zverejňuje
v prílohe tejto verejnej vyhlášky Zásady na umiestnenie nových pozemkov v obvode pozemkových
úprav Habura (ďalej len „ZUNP“), ktoré pozostávajú z písomnej a grafickej časti.
OU-HE-PLO prerokoval podľa § 11 ods. 18 zákona s vlastníkmi ich návrhy a požiadavky na
určenie nových pozemkov a to formou vyplnených dotazníkov a na individuálnych prerokovaniach
v dňoch 05.08.2013 až 07.08.2013. Na základe výsledkov prerokovaných pravidiel, miestnych
podmienok a všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav
v Habure boli na rokovaní predstavenstva Združenia účastníkov pozemkových úprav v Habure dňa
04.10.2013 so združením účastníkov pozemkových úprav dohodnuté zásady na umiestnenie nových
pozemkov.
V zmysle § 11 ods. 23 zákona sa ZUNP zverejnia verejnou vyhláškou a doručia známym
vlastníkom do vlastných rúk. Zároveň OU-HE-PLO zverejňuje ZUNP aj iným obvyklým spôsobom
a to na úradnej tabuli obce Habura a na webovom sídle – www.minv.sk .
OU-HE-PLO podľa § 11 ods. 23 zákona v týchto dňoch doručuje ZUNP všetkým známym
vlastníkom do vlastných rúk.
Poučenie: Podľa § 11 ods. 23 zákona sú ZUNP platné, ak s nimi súhlasia účastníci, ktorí vlastnia
najmenej dve tretiny výmery pozemkov, na ktorých sú nariadené pozemkové úpravy. Za súhlas sa
považuje aj to, ak vlastník nepodá námietku alebo námietka je neopodstatnená. Námietky proti ZUNP
možno podať na OU-HE-PLO písomne v lehote 15 dní odo dňa ich doručenia.

Ing. Ladislav Cerula
vedúci odboru
Doručuje sa:
1. verejnou vyhláškou na úradnej tabuli OU-HE-PLO
2. Obec Habura, Obecný úrad Habura č.63, 067 52
3. a/a
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