Okresný úrad Rimavská Sobota
pozemkový a lesný odbor
Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota

Č. j.: OU-RS-PLO-2018/000124-108

V Rimavskej Sobote 10.05.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vec: Zverejnenie návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode
jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Hrachovo, lokalita Poľnofarma
MOGBI Veľké Teriakovce
Okresný úrad Rimavská Sobota ako príslušný orgán v zmysle § 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“)
ZVEREJŇUJE
v zmysle § 10 ods. 4 zákona na verejné nahliadnutie
dňom 10.05.2018
návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode jednoduchých
pozemkových úprav v katastrálnom území Hrachovo, lokalita Poľnofarma MOGBI
(ďalej len „VZFU“)
na úradnej tabuli Okresného úradu Rimavská Sobota
a zároveň v Obci Hrachovo spôsobom v mieste obvyklým
na dobu 30 dní, t. j. od 10.05.2018 do 11.06.2018
Na základe návrhu Poľnofarma MOGBI spol. s.r.o. so sídlom v Hrachove zo dňa
09.09.2015 na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Hrachovo za
účelom usporiadania pozemkov nachádzajúcich sa v hospodárskom dvore Poľnofarmy MOGBI
z dôvodu podľa § 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 v navrhovanom obvode JPÚ, Okresný
úrad Rimavská Sobota rozhodnutím č. OÚ-RS-PLO-RSP-2046/001543-35 zo dňa 9.2.2016
podľa § 8 ods. 1 zákona povolil pozemkové úpravy formou jednoduchých pozemkových úprav
podľa § 8b zákona v spojení s § 8d zákona v katastrálnom území Hrachovo, lokalita hospodársky
dvor Poľnofarma MOGBI z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona, t.j. že je potrebné
usporiadať pozemky vzhľadom na ich budúce použitie na iné účely ako je hospodárenie na pôde.
V rámci vyhotovovania úvodných podkladov projektu jednoduchých pozemkových úprav
podľa § 9 zákona bol spracovaný návrh VZFU v rozsahu zodpovedajúcom dôvodom začatia
pozemkových úprav a potrebám ďalšieho konania o pozemkových úpravách.
Pri spracovaní návrhu VZFU boli zhotoviteľom a tunajším úradom využité tieto podklady:
- územný plán obcí Mikroregiónu Rimava a Rimavica
- operát obvodu projektu pozemkových úprav
- údaje vedené v katastri nehnuteľností
- hodnota pozemkov formou znaleckého posudku
- digitálny model terénu a ortofotomapy
- údaje získané terénnym prieskumom
- údaje získané zameraním skutočného stavu
- údaje poskytnuté dotknutými orgánmi a organizáciami
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Návrh VZFU je k dispozícii na nahliadnutie na Obecnom úrade v Hrachove a na
Okresnom úrade Rimavská Sobota, pozemkovom a lesnom odbore, Hostinského 4, Rimavská
Sobota.
Poučenie:

Proti návrhu VZFU môžu účastníci konania v súlade s § 10 ods. 4 zákona podať písomnú
námietku s odôvodnením na Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor,
Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota do 30 dní od doručenia tejto verejnej vyhlášky. Dňom
doručenia tejto verejnej vyhlášky je posledný deň jej zverejnenia.

Ing. Ondrej Poprocký
vedúci odboru
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