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

V Topoľčanoch dňa 05.11.2015

OU-TO-PLO-2015/007796-014-P2

OZNÁMENIE - VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor v zmysle § 24 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“), v súlade so zákonom č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri
majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na
obce a vyššie územné celky, v spolupráci s obcou Koniarovce

zvoláva
ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav („JPÚ“) v obci
Koniarovce –
lokalita Záhumenice na blokovej parcele reg. „C“ č. 79 - miestna komunikácia.
Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor a obec Koniarovce pozývajú
všetkých účastníkov na toto stretnutie.

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov sa uskutoční dňa 10.12.2015, t.j.
štvrtok o 17:00 hod na Obecnom úrade Koniarovce č. 183.
Pozemkové úpravy formou jednoduchých pozemkových úprav v kat. úz. Koniarovce,
lokalita Záhumenice, bloková parcela reg. „C“ č. 79 – miestna komunikácia boli nariadené
rozhodnutím OU-TO-PLO-2015/007796-013-N2 zo dňa 04.11.2015 z dôvodu uvedeného v §
2 ods. 3, § 3 ods. 1 zákona č. 66/2009 Z.z. a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 330/1991 Zb. a to,
že došlo alebo má dôjsť k investičnej výstavbe, ktorá podstatne ovplyvní hospodárenie na
pôde alebo životné podmienky v obvode pozemkových úprav alebo v jeho ucelenej časti tým,
že rozdelí pozemky vlastníkov, obmedzí prístup k pozemkom alebo sťaží ich užívanie.
Účastníci pozemkových úprav na zhromaždení utvárajú na obstaranie svojich
spoločných záležitostí združenie účastníkov pozemkových úprav, prijmú stanovy združenia a
zvolia predstavenstvo ako výkonný orgán združenia. Najvyšším orgánom združenia
účastníkov je zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav. Prvé – ustanovujúce
zhromaždenie zvoláva Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor spolu s obcou.
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Záznam zo stretnutia z prezentácie pripravovaných jednoduchých pozemkových úprav
zo dňa 04.11.2015 a návrh stanov združenia účastníkov, ktoré sa budú schvaľovať na tomto
zhromaždení, sú zverejnené na internetovej stránke správneho orgánu a obce Koniarovce. Zo
strany účastníkov „JPÚ“ je možnosť tieto stanovy meniť a dopĺňať.

Ing. Milan Burda
vedúci odboru
Poučenie:
Toto oznámenie sa v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. doručí verejnou
vyhláškou tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli tunajšieho úradu po dobu 15 dní.

Súčasne sa oznámenie zverejní na úradnej tabuli v obci Koniarovce spôsobom v
mieste obvyklým a zároveň sa doručí do vlastných rúk všetkým známym účastníkom konania.

Potvrdenie doby vyvesenia:
Vyvesené od: .......................... do: .............................. pečiatka, podpis .........................................

Doručuje sa:
Obecný úrad Koniarovce – 2x, (1x exemplár na vyvesenie)
Slovenský pozemkový fond, RO Nitra, Za hydrocentrálou 6, 949 01 Nitra
Ing. Beáta Berecová, Jelšovce č. 243, 951 43 Jelšovce
Irena Golská, Koniarovce č. 176, 956 13 Koniarovce
Jozef Jančovič, Koniarovce č. 135, 956 13 Koniarovce
Eva Kereková, Dvorany nad Nitrou č. 76, 956 11 Dvorany nad Nitrou
Ing. Peter Zelman, Koniarovce č. 133, 956 13 Koniarovce (splnomocnený zástupca
Silvestra Kopčeka, Trhovisko 444/5 929 01 Dunajská Streda)
8. Mária Košťálová, Podhorany - Sokolníky č. 143, 951 46 Podhorany - Sokolníky
9. Michal Martonka, Koniarovce č. 13, 956 13 Koniarovce
10. Dušan Néma, Dolné Lefantovce č. 117, 951 45 Dolné Lefantovce
11. Ľubomír Néma, Murániho 36/26, 949 01 Nitra
12. Milan Néma, Koniarovce č. 130, 956 13 Koniarovce
13. Ing. Marián Piterka, Výčapy-Opatovce č. 134, 951 44 Výčapy-Opatovce (ako aj
splnomocnený zástupca Klaudie Piterkovej, Výčapy-Opatovce č. 134, 951 44 VýčapyOpatovce)
14. Poľnohospodárske družstvo Ponitrie, 956 12 Preseľany
15. Oľga Vargová, Kodályová 1414/13, 949 01 Nitra
16. a/a
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