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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 úprav formou jednoduchých pozemkových úprav (prípravné
konanie) podľa § 7 ods. 2 „zákona“ v katastrálnom území Tvrdomestice, lokalita Horné
Záhumie z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. h) „zákona“, t.j. je potrebné usporiadať
pozemky vzhľadom na ich budúce použitie na iné účely, ako je hospodárenie na pôde.
Odôvodnenie:
Konanie o začatí pozemkových úpravy formou jednoduchých pozemkových úprav
bolo nariadené na základe žiadosti obce Tvrdomestice zo dňa 16.02.2018.
Návrh na vykonanie pozemkových úpravy formou jednoduchých pozemkových úprav
sa týka pozemkov v navrhovanom obvode, ktorým je časť katastrálneho územia
Tvrdomestice, lokalita Horné Záhumie, 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 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.
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Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor oznamuje vlastníkom a užívateľom
pozemkov v predpokladanom obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav, že
dňa 22.03.2018 sa o 16:00 hod. v priestoroch kultúrneho domu v Tvrdomesticiach uskutoční
verejné zhromaždenie za účelom prezentácie pripravovaných jednoduchých pozemkových
úprav.

Ing. Ivan Guniš
vedúci odboru

Príloha:
Situácia predpokladaného obvodu JPÚ Tvrdomestice, lokalita Horné Záhumie

Na vedomie:
1. Obecný úrad Tvrdomestice – 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. Poľnohospodársko-podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce, Májová 65, 956 21 Jacovce
5. GSK, geodetická spoločnosť, s. r. o., SNP 1599/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
6. 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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