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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 spolupráci s obcou Lipovník

zvoláva
ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav („JPÚ“) v obci
Lipovník, lokalita Podjárčie.
Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor a obec Lipovník pozývajú
všetkých účastníkov na toto stretnutie.
Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov sa uskutoční dňa 06.09.2018, t.j.
štvrtok o 15:30hod. v priestoroch kultúrneho domu v Lipovníku.
Pozemkové úpravy formou jednoduchých pozemkových úprav v kat. úz. Lipovník,
lokalita Podjárčie boli povolené rozhodnutím OU-TO-PLO-2016/002598-037 zo dňa
04.06.2018, právoplatné dňa 13.07.2018 z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. b) „zákona“: tj.,
že došlo k podstatným zmenám vo vlastníckych a užívacích pomeroch v obvode pozemkových
úprav.
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.
Návrh stanov združenia účastníkov, ktoré sa budú schvaľovať na tomto zhromaždení,
sú zverejnené na internetovej stránke správneho orgánu a obce Lipovník. Zo strany účastníkov
„JPÚ“ je možnosť tieto stanovy meniť a dopĺňať.
Telefón
+421/385433236

Fax
+421/385433294

E-mail
lucia.paulenova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

www.minv.sk / miestna štátna správa / nitriansky kraj / Topoľčany / pozemkový a lesný odbor /
usporiadanie a úprava pozemkov / pozemkové úpravy / Kat. úz. Lipovník, lokalita Podjárčie
V prípade zastupovania na ustanovujúcom zhromaždení je potrebné predložiť overené
písomné splnomocnenie na zastupovanie.
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 Lipovník spôsobom v mieste
obvyklým.

Doručuje sa:
1.
2.
3.
4.

Účastníkom konania verejnou vyhláškou
Obecný úrad Lipovník – 2x, (1x exemplár na vyvesenie)
Slovenský pozemkový fond, RO Nitra, Za hydrocentrálou 6, 949 01 Nitra
Geometra Trenčín, Nám.Sv. Anny 21, 911 01 Trenčín

Ing. Ivan Guniš
vedúci odboru

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