pozemkový a lesný odbor
Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
V Topoľčanoch dňa 20.12.2016

OU-TO-PLO-2016/000269-056

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Zverejnenie projektu 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“) a 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 a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 13 ods. 1 „zákona“
zverejňuje
projekt jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v katastrálnom území
Koniarovce, lokalita Záhumenice.
Obsahom projektu jednoduchých pozemkových úprav je najmä rozdeľovací plán vo
forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu (ďalej len „rozdeľovací plán“). Rozdeľovací
plán má grafickú časť (umiestnenie nových pozemkov) a písomnú časť (register nového
stavu), je vyhotovený v súlade s bodom č. 8, písm. d) rozhodnutia o nariadení projektu „OUTO-PLO-2015/007796-013-N2.
Prílohou tohto rozhodnutia je zoznam vlastníkov, ktorým sa v konaní poskytuje
finančná náhrada za ich pôvodné pozemky. Rozdeľovací plán je zostavený podľa
aktualizovaného registra pôvodného stavu na základe údajov katastra nehnuteľností platných
ku dňu 13.12.2016.
Rozdeľovací plán bol spracovaný s dôrazom na usporiadanie vlastníctva k blokovej
parcele reg. „C“ č. 79, na ktorej sa nachádza verejnoprospešná stavba prístupová
komunikácia, ktorá prešla zo štátu na obec Koniarovce bez majetkovopráveho usporiadania
pozemkov reg. „E“.
Rozdeľovací plán sa doručuje združeniu účastníkov pozemkových úprav a súčasne
každému účastníkovi, ktorého miesto pobytu je známe, výpis z rozdeľovacieho plánu.
Do projektu pozemkových úprav je možné nahliadnuť nasledujúcich 30 dní na
Obecnom úrade v Koniarovciach v pracovných dňoch počas stránkových hodín.
Podľa § 13 ods. 2 „zákona“ účastníci a združenie účastníkov môžu podať proti
rozdeľovaciemu plánu a výpisu z rozdeľovacieho plánu námietky do 30 dní od ich
zverejnenia alebo doručenia na Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ
Štúra 1738, 955 01 Topoľčany.
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Doručí sa:
1. Účastníci konania prostredníctvom predstavenstva Združenia účastníkov JPÚ Koniarovce,
lokalita Záhumenice – Mgr. Miroslav Konštiak
2. Obecný úrad Koniarovce – 2x, (1x exemplár na vyvesenie)
3. Úradná tabuľa OU-TO-PLO
4. a/a

Ing. Milan Burda
vedúci odboru
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