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Vec
Záznam z pracovného stretnutia predstavenstva prerokovanie návrhu ,,Zásad umiestnenia
nových pozemkov“ JPU Tvrdomestice, lok. Horné Záhumnie konanej dňa 12.6.2019
o 10:00 hod. v priestoroch OcÚ Tvrdomestice.

Prítomní :

Podľa prezenčnej listiny

V rámci spracovania projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území
Tvrdomestice, lok. Horné Záhumnie správny orgán Okresný úrad Topoľčany, pozemkový
a lesný odbor ( ďalej len „OU-TO-PLO“ ) zvolal na deň 12.06.2019 o 10:00 hod. pracovné
stretnutie predstavenstva za účelom prerokovania návrhu Zásad umiestnenia nových pozemkov
( ďalej len „ZUNP“ ) JPU Tvrdomestice, lok. Horné Záhumnie.
Na úvod vedúci „OÚ-TO-PLO“ Ing. Ivan Guniš privítal zúčastnených a vysvetlil dôvod
stretnutia.
Následne spracovateľ projektu Ing. Vladimír Schwarz na stretnutí oboznámil prítomných
o návrhu „ZUNP“ JPU Tvrdomestice, lok. Horné Záhumnie, s ktorými boli dňa 30.05.2019
v čase o 15:30 hod. v bývalej ZŠ v Tvrdomesticiach oboznámení prítomní účastníci JPU
Tvrdomestice, lok. Horné Záhumnie. Spracovateľ predložil prítomným návrh „ZUNP“ a po
prečítaní zásad, navrhnuté pripomienky zúčastnených zapracoval do „ZUNP“. Predstavenstvo
zaujalo stanovisko k zásade č. 12, kde starosta predostrel svoju požiadavku – nevylúčenie
možnosti dohody pri umiestňovaní pozemku.
„OU-TO-PLO“ bude pokračovať v zmysle § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách cit. zásady umiestnenia nových pozemkov
sú platné, ak s nimi súhlasia účastníci, ktorí vlastnia najmenej dve tretiny výmery pozemkov, na
ktorých sú povolené alebo nariadené pozemkové úpravy. Návrh zásad sa zverejní verejnou
vyhláškou a doručí sa známym vlastníkom do vlastných rúk. Za súhlas s návrhom zásad sa
považuje aj to, ak vlastník nepodá námietku alebo námietka je neopodstatnená. Okresný úrad
oznámi platnosť zásad a platné znenie zásad verejnou vyhláškou na obvyklom mieste v obci;
platné zásady doručí združeniu účastníkov.
Na záver Mgr. Selecký poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Príloha: Návrh ZUNP

Súčasťou tejto zápisnice je aj prezenčná listina.
Zapísal dňa 12.06.2019: Mgr. Marek Selecký
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