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Všetkým vlastníkom a užívatel'om
pozemkov v predpokladanom
obvode
projektu pozemkových úprav
Hrušovany, lokalita Pri Hradskej
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Topoľčany
21.10.2016

Vybavuje/linka

Mgr. Rehák
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Prieskum záujmu vlastníkov pozemkov o vykonanie poz. úprav v k.ú. Hrušovany, lokalita
Pri Hradskej
Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor ako správny orgán podľa § 5 ods. 4
zákona Č. 330/1991 Zb. o pozemkových
úpravách, usporiadaní
pozemkového
vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon"), na základe žiadosti obce Hrušovany zo dňa 18.07.2016, doplnenej
dňa 27.09.2016 nariadil podl'a § 7 ods. 2 "zákona" dňa 19.10.2016 konanie o začatí pozemkových
úprav formou jednoduchých pozemkových úprav (ďalej len "prípravné konanie") v katastrálnom
území Hrušovany, lokalita Pri Hradskej.
Cieľom jednoduchých
pozemkových
úprav, ktoré sa vykonávajú
podľa zákona
330/1991 Zb., je priestorovo usporiadať pozemkové vlastníctvo k pozemkom v lokalite Pri
Hradskej, ktorá je v súlade so schválenou územnoplánovacou
dokumentáciou
určená aj na
individuálnu bytovú výstavbu a tento projekt má prispieť k riešeniu rozvojových zámerov obce.
Cieľom projektu je teda, o.i. vhodne rozvrhnúť nové pozemky v danom území. Tento projekt
finančne zastrešuje obec Hrušovany.
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Najčastejšími
prekážkami
výkonu vlastníckych
práv, t.j. nakladania
s vlastnými
pozemkami je :
veľká rozdrobenosť pozemkového vlastníctva, spôsobená tým, že jednotliví vlastníci vlastnia
viac pozemkov v rôznych častiach katastrálneho územia, resp. vlastnia iba určitý podiel na
viacerých pozemkoch,
neprístupnosť
pozemkov, spôsobená tým, že pozemky sú scelené do vel'kých celkov
v obhospodarovaní poľnohospodárskych
podnikov.

Na základe žiadosti obce Hrušovany o začatie prípravného konania pozemkových úprav
podľa zákona Č. 330/1991 Zb. v k.ú. Hrušovany, lokalita Pri Hradskej si Vás dovoľujeme
požiadať o prejavenie Vášho názoru na zamýšľané usporiadanie pozemkového vlastníctva v k.ú.
Hrušovany, lokalita Pri Hradskej formou jednoduchých
pozemkových
úprav, ktorý vyjadrite
svojim podpisom na návratku v prílohe tohto listu.

Návratku prosíme doručiť na Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor, Nám.
Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topol'čany alebo na Obecný úrad Hrušovany najneskôr dňa
30.11.2016.
Verejné zhromaždenie vlastníkov a užívateľov pozemkov v lokalite Pri Hradskej sa za
účelom prezentácie pripravovaných jednoduchých pozemkových úprav uskutoční dňa
..
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Okresny urad Topo cany
10.11.2016 o 16:00 hod. v priestoroch Obecneho uradu v Hrusovanoch.
pozemkový _alesný odbor
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