OKRESNÝ ÚRAD TOPOĽČANY
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR
Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany

V Topoľčanoch dňa 05.09.2016

OU-TO-PLO-2016/008453-004

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav
Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-TO-PLO“), ako
orgán príslušný podľa § 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 (ďalej len „zákon“),
nariaďuje
konanie o začatí pozemkových úpravy formou jednoduchých pozemkových úprav (prípravné
konanie) podľa § 7 ods. 2 „zákona“ v katastrálnom území Dvorany nad Nitrou, lokalita
Konopnice z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. b) „zákona“, t.j. došlo k podstatným
zmenám vo vlastníckych a užívacích pomeroch v obvode pozemkových úprav.
Odôvodnenie:
Konanie o začatí pozemkových úpravy formou jednoduchých pozemkových úprav
bolo nariadené na základe žiadosti vlastníka pozemku reg. „E“ č. 390 v kat. území Dvorany
nad Nitrou Ing. Fedora Královiča, bytom J. Matušku 2234/28, 955 01 Topoľčany z dôvodu
uvedeného v § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 330/1991 Zb, a to: došlo k podstatným zmenám vo
vlastníckych a užívacích pomeroch v obvode pozemkových úprav.
Návrh na vykonanie pozemkových úpravy formou jednoduchých pozemkových úprav
sa týkajú pozemkov v navrhovanom obvode, ktorým je časť katastrálneho územia Dvorany
nad Nitrou, lokalita Konopnice, ktorého hranice sú zakreslené v grafickom znázornení
tvoriacom prílohu tohto nariadenia.
Týmto oznamujeme všetkým účastníkom v obvode pozemkových úprav, že na základe
nariadeného prípravného konania vykoná OU-TO-PLO, ako príslušný orgán, potrebné
zisťovanie za účelom presného určenia hraníc obvodu projektu pozemkových úprav, určenia
pozemkov, ktoré sú vyňaté z pozemkových úprav.
Správny orgán zároveň vyzýva účastníkov konania, aby sa v lehote 15 dní vyjadrili k
návrhu na začatie konania o pozemkových úpravách, aby uplatnili svoje námietky,
pripomienky a návrhy na riešenie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom v obvode
pozemkových úprav.
Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor oznamuje vlastníkom a užívateľom
pozemkov v predpokladanom obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav, že
dňa 14.09.2016 sa o 16:00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Dvoranoch nad Nitrou
uskutoční stretnutie za účelom prezentácie pripravovaných jednoduchých pozemkových úprav.
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Príloha:
Situácia predpokladaného obvodu JPÚ Dvorany nad Nitrou, lokalita Konopnice

Ing. Milan Burda
vedúci odboru

Na vedomie:
1. Obecný úrad Dvorany nad Nitrou – 2x, (1x exemplár na vyvesenie)
2. Slovenský pozemkový fond, RO Nitra, Za hydrocentrálou 6, 949 01 Nitra
3. Okresný úrad Topoľčany, katastrálny odbor, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 01 Topoľčany
4. Ing. Fedor Královič, J. Matušku 2234/28, 955 01 Topoľčany
5. MUDr. Jozef Marko, Gazdovská 3415/1, 949 01 Nitra
6. MUDr. Viera Marková, 1.mája 1959/23, 031 01 Liptovský Mikuláš
7. Mgr. Matej Rehák, Rastislavova 221/154, 951 41 Lužianky
8. Obec Ludanice, SNP 448/69, 956 11 Ludanice
9. Poľnohospodárske družstvo Ludanice, 956 11 Ludanice
10. GEOTOP NITRA, s.r.o., Nedbalova 541/13, 949 01 Nitra
11. a/a
Podľa § 7 ods. 3 zákona toto nariadenie prípravného konania sa zverejní verejnou
vyhláškou v obci na verejne prístupnom mieste. Na nariadenie prípravného konania sa
nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
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