Okresný úrad Rimavská Sobota
pozemkový a lesný odbor, pracovisko Revúca
Komenského ul. 1237/40, 050 01 Revúca

Č. j. : OU-RS-PLO -2018/002337-88

V Revúcej dňa: 23.7.2018

Verejná vyhláška
ZVEREJNENIE
Zásad umiestnenia nových pozemkov
Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor (ďalej len OU –RS-PLO )
ako správny orgán príslušný podľa ustanovenia § 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 č.330/1991
Zb.“) v znení zákona č. 180/2013 Z.z o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, podľa ustanovenia § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb.

zverejňuje
Zásady na umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu jednoduchých pozemkových
úprav v časti k. ú. Jelšava , lokalita Za Horou
Podľa ustanovenia § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb. sa Zásady pre umiestnenie
nových pozemkov zverejnia verejnou vyhláškou po dobu 15 dní na úradnej tabuli OÚ-RS-PLO,
pracovisko Revúca a na úradnej tabuli Mesta Jelšava a doručia sa do vlastných rúk známym
vlastníkom.
Do zásad pre umiestnenie nových pozemkov je možné nahliadnuť na Mestskom úrade
v Jelšave a na OU RS PLO, pracovisko Revúca, Komenského 40 po dobu 15 dní od zverejnenia
tejto verejnej vyhlášky.
Poučenie :
Podľa ustanovenia § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb. Zásady na umiestnenie nových pozemkov sú
platné, ak s nimi súhlasia účastníci, ktorí vlastnia najmenej dve tretiny výmery pozemkov, na ktorých sú povolené alebo nariadené
pozemkové úpravy. Za súhlas sa považuje aj to, ak vlastník nepodá námietku alebo námietka je neopodstatnená. Námietku proti
zásadám pre umiestnenie nových pozemkov možno podať v lehote do 15 dní odo dňa
doručenia na Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, pracovisko
Revúca, Komenského 40, 050 01 Revúca v zmysle zákona č. 330/1991 Zb.
Podľa zákona č. 330/1991 Zb. sa za súhlas považuje aj to , ak vlastník nepodá námietku
alebo námietka je neopodstatnená.
O schválení ZUNP budú účastníci JPÚ informovaní oznámením na úradnej tabuli OURS-PLO, na internetovej stránke OÚ-RS-PLO a na úradnej tabuli Mesta Jelšava.
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Umiestnenie nových pozemkov bude prerokované s každým dotknutým vlastníkom
osobne, na ktoré bude zasielaná pozvánka. OU-RS-PLO prerokuje návrh nového usporiadania
pozemkov s vlastníkmi pozemkov a z prerokovania sa vyhotoví zápisnica. Ak sa vlastník
opakovane bez ospravedlnenia rokovania nezúčastní ,považuje sa návrh nového usporiadania
pozemkov za prerokovaný ( ustanovenie § 12 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb.)

Ing. Ondrej Poprocký
vedúci odboru

Prílohy : Zásady umiestnenia nových pozemkov

Doručuje sa :
1. Verejnou vyhláškou na úradnej tabuli Mesta Jelšava, Nám. republiky 499, 01916
Jelšava
2. Verejnou vyhláškou na úradnej tabuli OÚ RS PLO , Komenského 40, 050 01 Revúca
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