OKRESNÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR
Štefánikovo námestie č.5, 052 01 Spišská Nová Ves
č.sp.: OÚ-SN-PLO/2014/003913-1078

V Spišskej Novej Vsi, dňa 17.6.2014

Rozhodnutie
Okresný úrad Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný správny
orgán v zmysle § 5 ods. 4 z. 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“) , vydáva v súlade s § 46
zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších zmien a doplnkov rozhodol

takto:
podľa § 13 ods. 6 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 „zákona č. 330/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov“)

schvaľuje
projekt pozemkových úprav v k. ú. Mníšek nad Hnilcom vypracovaný v zmysle § 2 ods.
1 písm. a) zákona z dôvodov usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov a
odstránenia prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou
zákona, ktorého zhotoviteľom je firma CYB spol. s. r. o., Javorová 9/5, 052 01 Spišská
Nová Ves.

Od ô vod n e n ie
Bývalý pozemkový úrad v Spišskej Novej Vsi pod č. 25/91- 69 zo dňa 11.11. 1991
podľa § 7 zákona č.330/1991 Zb. v zmení neskorších predpisov nariadil prípravné konanie PÚ
v katastrálnom území Mníšek nad Hnilcom z dôvodu usporiadania vlastníckych a užívacích
pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom uvedeného v §
2 ods. 1, písm. a) zákona.
Obvodný pozemkový úrad Spišská Nová Ves podľa § 8 ods.1 zákona nariadil PÚ k
nehnuteľnostiam v katastrálnom území Mníšek nad Hnilcom v zmysle § 2 ods.1 písm. a)
zákona z dôvodu usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenia prekážok ich
výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto zákona rozhodnutím č. sp.
A/2009/00180-6 dňa 16.3.2009.
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území Mníšek nad Hnilcom schválením Registra pôvodného stavu rozhodnutím č.sp.:
A/2010/00051-35 Da, ev.č.: A/2011/00035-3 zo dňa 25.1.2011, schválením Všeobecných
zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav rozhodnutím č.sp: A/
2012/00023- 69 Da, ev.č.: A/2012/001867 zo dňa 28.8.2012 a schválením Zásad pre
umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav Mníšek nad Hnilcom
zápisnicou zo dňa 8.10.2013, Okresný úrad Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor
zadal vypracovanie projektu PÚ.
Projekt bol vypracovaný v zmysle § 12 zákona č.330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
a skladá sa:
a) zo sprievodnej správy, ktorá obsahuje rekapituláciu konania o pozemkových úpravách
b) z návrhu nového usporiadania pozemkov v obvode pozemkových úprav, ktorý obsahuje
geodetické a popisné údaje v členení na:
1. zásady pre umiestnenie nových pozemkov
2. plány verejných zariadení a opatrení, plány spoločných zariadení a opatrení
v nadväznosti na návrh miestneho územného systému ekologickej stability
územia na účely pozemkových úprav
3. rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
Projekt bol doručený združeniu účastníkov dňa 11.04.2014 a zverejnený v obci
Hincovce od 11.04.2014 do 10.5.2014. Súčasne bol každému známemu účastníkovi, ktorého
pobyt je známy, doručený výpis z rozdeľovacieho plánu.
V zákonom určenej 30 dňovej lehote boli podané štyri námietky, ktoré boli posúdené
ako neopodstatnené, boli späťvzaté namietajúcimi.
V zmysle § 12 a zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov bol pred
schválením projektu aktualizovaný obvod pozemkových úprav a register pôvodného stavu.
Údaje registra pôvodného stavu a údaje registra nového stavu sú v súlade.
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Mníšek nad Hnilcom je
spracovaný v súlade so zákonom a vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, bol projekt
schválený.
Toto rozhodnutie je podkladom pre nariadenie vykonania projektu.
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia
na Okresný úrad Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor
V zmysle § 13 ods.7 zákona sa toto rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa §
26 ods.2 zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov tak, že sa vyvesí
na úradnej tabuli tunajšieho úradu po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia. Súčasne sa rozhodnutie zverejní na úradnej tabuli v obci Mníšek nad Hnilcom po
dobu 15 dní, posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Ing. Jozef Perháč
vedúci odboru
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Doručí sa:
1. Účastníci konania (verejnou vyhláškou)
Na vedomie:
1. Obecný úrad Mníšek nad Hnilcom, 055 64 Mníšek nad Hnilcom
2. CYB spol. s.r.o., Javorová 9/5, 052 01 Spišská Nová Ves
3. Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor, Partizánska 704/31, 058 01 Poprad
4. Okresný úrad Spišská Nová Ves, katastrálny odbor ,Markušovská cesta č.1, 056 01 Spišská
Nová Ves
5. Lesy SR š.p., Odštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice
6. Okresný úrad Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor - ochrana PP, Štefánikovo
nám. č. 5, 05201 Spišská Nová Ves
7. Okresný úrad Spišská Nová Ves , pozemkový a lesný odbor – LP, Štefánikovo námestie č.
5, 05201 Spišská Nová Ves
8. Združenie účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Hincovce – Ing. Ľudovít Kujnisch,055 64
Mníšek nad Hnilcom č. 155

„ financované z prostriedkov EPFRV“

