OKRESNÝ ÚRAD HUMENNÉ
Pozemkový a lesný odbor
Mierová 4, 066 01 Humenné
č. OU-HE-PLO-2014/00068-739-ŠM

V Humennom 14.02.2014

Vec:
Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v kat. území Jasenov

Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-HE-PLO“), ako príslušný
orgán v zmysle § 5 ods. 4 zákona č 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších predpisov,
podľa § 14 ods. 1 zákona 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 č. 330/1991 Zb. v z. n. p.“)
nariaďuje
vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Jasenov, schváleného
rozhodnutím OU-HE-PLO pod č. OU-HE-PLO-2014/00068-726-ŠM, zo dňa 13.01.2014,
vypracovaného v zmysle § 2, ods. 1 písm. a) zákona č. 330/1991 Zb. v z. n. p. z dôvodu potreby
usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných
historickým vývojom pred účinnosťou tohto zákona, ktorého zhotoviteľom je GEOEX s.r.o.,
Banská Bystrica.
Dôvody:
Rozhodnutím OU-HE-PLO č. OU-HE-PLO-2014/00068-726-ŠM, zo dňa 13.01.2014 bol v
zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb. v z. n.p., schválený projekt pozemkových úprav
v katastrálnom území Jasenov, vypracovaný v zmysle § 2 ods. 1, písm. a) zákona č. 330/1991 Zb.
v z. n. p. z dôvodu potreby usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie
prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto zákona, ktorého
zhotoviteľom je GEOEX s.r.o., Banská Bystrica.
Vykonanie projektu spočíva vo vytýčení hraníc pozemkov v teréne vrátane trvalej stabilizácie
nových hraníc a ich zameraní s následným vyhotovením obnovy katastrálneho operátu novým
mapovaním. Pozemky, ktoré vlastníci ponechajú v nájme poľnohospodárskemu podniku sa
vytýčia tým spôsobom, že sa v teréne vytýčia iba význačné lomové body obvodu združených
pozemkov a jednotlivé hranice pozemkov vzájomne združených pozemkov budú zakreslené v
rozdeľovacom pláne ako nezreteľné hranice a súradnice ich lomových bodov budú uložené na
pamäťovom médiu. Tieto budú v dokumentácii Okresného úradu Humenné, katastrálneho odboru
a OU-HE-PLO.
Po prerokovaní so združením účastníkov pozemkových úprav bol dohodnutý postup prechodu
na hospodárenie v novom usporiadaní, ktorý sa podľa § 14 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. v z. n. p.
pripája k tomuto nariadeniu a spolu s ním sa zverejní.
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V zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. v z. n. p., sa toto nariadenie doručuje verejnou
vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní tak, že sa vyvesí na
úradnej tabuli OU- HE-PLO po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Súčasne sa nariadenie zverejní na dočasnej úradnej tabuli tunajšieho úradu v obci Jasenov.
Príloha: Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní

Ing. Ladislav Cerula
vedúci odboru

Doručujeme :
1.
2.
3.
4.
5.

účastníkom konania verejnou vyhláškou
Obec Jasenov, Obecný úrad v Jasenove, Hlavná 337, 066 01 Humenné- 2x (1 exemplár na vyvesenie)
Slovenský pozemkový fond, RO Humenné, Štefánikova 22, 066 01 Humenné
LESY SR š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
GEOEX s.r.o., Kukučínova 5, 974 01 Banská Bystrica

Vyvesené dňa:
pečiatka, podpis

Zvesené dňa:
pečiatka, podpis
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