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Číslo: OU-RS-PLO-2018/002337-96

VEREJNÁ

V Y H LÁ Š K A

Vec
Oznámenie o platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov pre projekt jednoduchých
pozemkových úprav vykonávaných v k. ú. Jelšava – lokalita Za Horu

Okresný úrad Rimavská Sobota , pozemkový a lesný odbor , so sídlom Komenského 40
05001 Revúca (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“),podľa ustanovenia § 11 ods. 23 zákona č.
330/1991 Zb. a v súlade s ustanovením § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov(ďalej len „Správny poriadok“) oznamuje združeniu účastníkov, že
Zásady umiestnenia nových pozemkov(ďalej len Zásady“) v obvode jednoduchých
pozemkových úprav v k .ú. Jelšava lokalita Za Horou (ďalej len JPÚ Za Horou „) sú

platné
Podľa ustanovenia § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb. Zásady umiestnenia nových
pozemkov sú platné, ak s nimi súhlasia účastníci, ktorí vlastnia najmenej dve tretiny výmery
pozemkov, na ktorých sú povolené alebo nariadené pozemkové úpravy. Zásady sa zverejnia
verejnou vyhláškou a doručia známym vlastníkom do vlastných rúk. Za súhlas sa považuje aj to,
ak vlastník nepodá námietku, alebo námietka je neopodstatnená.
V zmysle ustanovenia § 11 ods. 23 zákona. 330/1991 Zb. sa návrh Zásad zverejnil
verejnou vyhláškou č. OU-RS-PLO -2018/002337-88 zo dňa 23.7.2018 na úradnej tabuli OU RS
PLO, na úradnej tabuli Mestského úradu v Jelšave od 25.7.2018 do 13.8.2018 a doručil sa
vlastníkom v obvode JPÚ Za horou do vlastných rúk listom č. OU-RS-PLO -2018/002337-89 zo
dňa 23.7.2018.
Účastníci konania boli poučení, že môžu podať písomnú námietku v lehote 15 dní od doručenia
Zásad s tým, že v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. za súhlas sa považuje aj to, ak vlastník nepodá
námietku alebo námietka bola neopodstatnená.
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Na OU RS PLO boli po zverejnení návrhu Zásad doručené dve námietky –nesúhlas s obsahom
zásad pre umiestnenie nových pozemkov . OU RS PLO vyhodnotil pripomienky a námietky
účastníkov JPÚ. Po vyhodnotení pripomienkového konania OU RS PLO vypracoval protokol,
kde sú uvedené výsledky ( pomer súhlasov a nesúhlasov ) a ich váha podľa výmery pozemkov.
Vzhľadom na túto skutočnosť, že bola splnená podmienka podľa ustanovenia § 11 ods. 23
zákona č. 330/1991 Zb. Zásady sú platné, pretože s nimi súhlasia účastníci, ktorí vlastnia viac
ako dve tretiny výmery pozemkov , na ktorých sú povolené JPÚ Za Horou.
Na základe uvedeného vyhodnotenia OU RS PLO oznamuje, že Zásady sú vyhlásené za
platné a predmetnú skutočnosť oznamuje formou zverejnenia verejnou vyhláškou po dobu 15 dní
a zároveň doručuje združeniu účastníkov konania JPÚ Za Horou

Ing. Ondrej Poprocký
vedúci odboru

Prílohy :
Platné znenie Zásad umiestnenia nových pozemkov
Protokol o vyhodnotení súhlasov účastníkov konania
Doručuje sa :
1. Verejnou vyhláškou na úradnej tabuli OU RS PLO , Komenského 40,050 01 Revúca
2. Verejnou vyhláškou na úradnej tabuli Mestského úradu v Jelšave, Nám. Republiky
499,019 16 Jelšava
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