OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR
Senný trh 4, 945 01 Komárno

OU-KN-PLO-2014/004076

V Komárne dňa 14.10.2014

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Martovce

Okresný úrad v Komárne, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „správny orgán“ ), ako správny
orgán príslušný podľa § 5 ods. 5 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 súlade s § 46 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podľa § 14 ods. 1 zákona

nariaďuje

vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Martovce, obec Martovce, okres
Komárno,
schváleného rozhodnutím OU-KN-PLO-2014/004076 zo dňa 1.10.2014, ktorého
zhotoviteľom je PROMAP s.r.o. K.Nagya č.44 Komárno.

Odôvodnenie:
Rozhodnutím OU-KN-PLO-2014/004076 zo dňa 1.10.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
24.10.2014, bol podľa § 13 ods. 6 zákona o pozemkových úpravách schválený projekt pozemkových
úprav v katastrálnom území Martovce z dôvodov uvedených v §2 ods.1 písm. a) zákona.
Vykonanie projektu pozemkových úprav spočíva najmä vo vytýčení význačných a vybraných
podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne, odovzdaní vytýčených lomových
bodov a následnom vyhotovení rozdeľovacieho plánu vo forme obnovy katastrálneho operátu novým
mapovaním.
Po dohodnutí so združením účastníkov pozemkových úprav Martovce bol vypracovaný postup
prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní, ktorý sa podľa § 14 ods. 1 zákona pripája k tomuto
nariadeniu a spolu s ním sa zverejní.
Toto nariadenie sa doručuje verejnou vyhláškou tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli tunajšieho
úradu po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne sa nariadenie zverejní na
úradnej tabuli Obecného úradu Martovce.

Telefon:
xx421-035-6913625
xx421-035-6913661-lesný

Fax
xx421-035-777 77 16
xx421-035-644 88 47-lesný

E-mail
opu.kn@3s.land.gov.sk
olu.nz@3s.land.gov.sk

Webové sídlo
www.minv.sk

IČO
00151866

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia.
Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor, Senný trh č.4, 945 01
Komárno. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov Štrefánikova
tr.69, 949 01 Nitra. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
V zmysle § 13 ods. 7 zákona sa toto rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou tak, že sa vyvesí na
úradnej tabuli tunajšieho úradu po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne
sa rozhodnutie zverejní spôsobom obvyklým v mieste, ktorého sa konanie týka a to na úradnej tabuli
Obecného úradu Martovce.

Ing. arch. Miroslav Rusko
vedúci odboru

Príloha: Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní – písomná časť a grafická časť

Doručuje sa:
1. Obec Martovce, Obecný úrad Martovce - 2x, (1 exemplár na vyvesenie)
2. úradná tabuľa OÚ-PLO Komárno
3. a/a
Vyvesené na Obecnom úrade Martovce
od:……………………. do: ………………….… pečiatka, podpis………………………………....

Vyvesené na Okresnom úrade pozemkovom a lesnom odbore

od:……………………. do: ………………….… pečiatka, podpis………………………………....
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