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VEREJNÁ

V Y H LÁ Š K A

Oznámenie
o zverejnení projektu pozemkových úprav vykonávaných v časti k .ú. Jelšava, lokalita Za
Horou podľa ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoločenstvách
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“),
doručuje
projekt pozemkových úprav podľa ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.
združeniu účastníkov vyhotovený spoločnosťou Siman s Jorčík, spol. s r.o., Židlovo 3, 977 01
Brezno a

zverejňuje
v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. projekt pozemkových úprav na
verejné nahliadnutie po dobu 30 dní
na Mestskom úrade v Jelšave, Nám. Republiky 499, 019 16 Jelšava.
Do projektu pozemkových úprav vykonávaných v časti k. ú. Jelšava je možné nahliadnuť po
dobu 30 dní na Mestskom úrade v Jelšave, Nám. Republiky 499, 019 16 Jelšava a na OU RS
PLO, Komenského 40, 050 01 Revúca.
Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu je zostavený podľa
schváleného registra pôvodného stavu, platných zásad pre umiestnenie nových pozemkov, na
základe osobného prerokovania návrhu umiestnenia nových pozemkov a požiadavkami
vlastníkov na umiestnenie nových pozemkov. Skladá sa z grafickej časti(umiestnenie nových
pozemkov ) a písomnej časti –registra nového stavu.
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Toto oznámenie sa v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. doručuje verejnou
vyhláškou v súlade s ustanovením § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní tak, že sa
zverejní po dobu 30 dní na úradnej tabuli OÚ RS PLO a súčasne na Mestskom úrade v Jelšave,
spôsobom v mieste obvyklým a zároveň na úradnej tabuli internetového portálu ministerstva
vnútra na adrese http : / www.minv.sk/ JPÚ Jelšava –lokalita Za horou. Posledný deň zverejnenia
je dňom doručenia. Súčasne OU RS PLO doručuje každému vlastníkovi, ktorého miesto pobytu
je známe, výpis z registra nového stavu.
Poučenie :
Podľa ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb. Účastníci a združenie účastníkov
môžu podať odvolanie OÚ RS PLO proti projektu pozemkových úprav a výpisu
z rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu námietky do 30 dní
od ich zverejnenia na úradnej tabuli Mestského úradu v Jelšave a na úradnej tabuli OÚ RS PLO
alebo doručenia.
Podľa ustanovenia § 13 ods.6 zákona č. 330/1991 Zb. Ak sú pozemkové úpravy povolené podľa
§ 2 ods. 3 , rozdeľovací plán a plán spoločných zariadení a opatrení projektu pozemkových úprav
schváli okresný úrad po prerokovaní a vybavení námietok alebo po rozhodnutí o námietkach
súvisiacich s nedodržaním zásad umiestnenia nových pozemkov, alebo podmienok primeranosti
ustanovených zákonom. V ostatných prípadoch sa na námietku neprihliada. Podmienkou
schválenia rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
projektu pozemkových úprav je súhlas účastníkov, ktorí vlastnia najmenej dve tretiny
výmery pozemkov, na ktorých sú povolené pozemkové úpravy. Za súhlas sa považuje aj to,
ak vlastník nepodá námietku alebo námietka je neopodstatnená.
V zmysle ustanovenia § 13 ods. 8 zákona č. 330/1991 Zb. Rozhodnutie o schválení
rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových
úprav sa oznamuje verejnou vyhláškou.

Ing. Ondrej Poprocký
vedúci odboru

Zverejňuje 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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