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OKRESNÝ ÚRAD  DOLNÝ KUBÍN 
pozemkový a lesný odbor 

Námestie slobody 1,  02601 Dolný Kubín 

OU-DK-PLO-2022/000362- ZUPU                                            V Dolnom Kubíne, dňa: 09.03.2022 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

Okresný úrad Dolný Kubín, pozemkový a lesný odbor a Mesto Dolný Kubín v zmysle § 24 

ods. 1 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 o pozemkových úpravách“) a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní, v znení neskorších predpisov 

 

zvoláva 
ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav                               

v katastrálnom území Bziny, lokalita „Dielnice“  

 

na deň 03. apríla 2022 (nedeľa) o 14:00 hod. v komunitnom centre obce Bziny. 

 

 

Odôvodnenie  

 

         Pozemkové úpravy formou jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Bziny 

boli podľa § 8 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách a v spojení s § 8b a § 8d zákona o 

pozemkových úpravách povolené rozhodnutím č. OU-DK-PLO-2021/001989-13 zo dňa 

08.09.2021, právoplatné dňa 12.10.2021 a vykonávajú sa z dôvodu, že je potrebné usporiadať 

pozemky vzhľadom na ich budúce použitie na iné účely, ako je hospodárenie na pôde.  

 

Účastníkmi, členmi zhromaždenia združenia účastníkov pozemkových úprav sú: 

a) vlastníci a užívatelia pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám, 

b) vlastníci ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho majetku, nachádzajúceho sa 

v obvode pozemkových úprav, 

c) fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke práva môžu byť pozemkovými úpravami 

dotknuté, 

d) Slovenský pozemkový fond, 

e) Obec Bziny, 

f) spoluvlastníci spoločných zariadení. 

 

Účastníci pozemkových úprav na ustanovujúcom zhromaždení vytvárajú na obstaranie 

svojich spoločných záležitostí združenie účastníkov pozemkových úprav, prijmú stanovy 

združenia a zvolia predstavenstvo ako výkonný orgán združenia. Najvyšším orgánom združenia 

účastníkov je zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav.  Prvé ustanovujúce zhromaždenie 

zvoláva okresný úrad spolu s obcou.  

Návrh stanov združenia bude zverejnený k nahliadnutiu na internetovej stránke Okresného 

úradu Dolný Kubín,  v časti - pozemkový úsek, pozemky a lesy. 
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Program prvého zhromaždenia združenia účastníkov pozemkových úprav: 

 

1. prezentácia 

2. založenie združenia účastníkov pozemkových úprav 

3. informácie o pozemkových úpravách 

4. prerokovanie návrhu stanov združenia účastníkov pozemkových úprav 

5. schválenie stanov združenia účastníkov pozemkových úprav 

6. ustanovenie volebnej komisie 

7. voľby členov predstavenstva 

8. vyhodnotenie volieb 

9. návrh uznesenia združenia účastníkov pozemkových úprav 

10. uznesenie a záver. 

 

           Účastník, ktorý nepreukáže alebo odmietne preukázať svoju totožnosť platným dokladom 

totožnosti a splnomocnenec, ktorý nepredloží úradne overené písomné plnomocenstvo, sa môže 

zúčastniť Ustanovujúceho zhromaždenia, nemá však právo hlasovať na Ustanovujúcom 

zhromaždení.  
 

            Na zhromaždení je potrebné dodržiavať aktuálne hygienické opatrenia vydané Úradom 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a hlavným hygienikom Slovenskej republiky 

(prekrytie dýchacích ciest respirátorom , dezinfekcia rúk, rozostupy). 

 

Táto vyhláška sa podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení 

neskorších predpisov zverejňuje  na dobu 15 dní  na úradnej tabuli Okresného úradu Dolný Kubín, 

a obce Bziny a na internetovej stránke Okresného úradu Dolný Kubín,  v časti - pozemkový úsek, 

pozemky a lesy. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia.  

 

 

 

 

 Ing. Štefan Bruník 

 vedúci odboru 

 

 

Oznamuje sa: 

 

Účastníkom konania verejnou vyhláškou. 

 

Vyvesené od:                      do:                                          pečiatka a  podpis  

09.03.2022 


