
OKRESNÝ ÚRAD KEŽMAROK
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR

Mučeníkov 4
060 01 Kežmarok____________________________________________________________________________________

1 / 2

Číslo spisu
OU-KK-PLO-2020/001264-007

Vybavuje

16. 01. 2020

ROZHODNUTIE
Rozhodnutie o zápise do evidencie lesných pozemkov v k.ú. Abrahámovce

Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Kežmarok, Pozemkový a lesný odbor/ďalej len OÚ Kežmarok, Plo/, ako orgán štátnej správy lesného
hospodárstva vecne a územne príslušný konať podľa § 56 ods.1 písm. c zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch, v súlade s
ustanovením § 60 ods. 1 písm. q) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch, príslušnými ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, na základe návrhu na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie
lesných pozemkov pána Vladimíra Bodyho, bytom Abrahámovce 46, 059 72 Vrbov. Doručenej 12.11.2019, vo veci
zápisu obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov – k.ú. Abrahámovce okr. Kežmarok, LV č. 385, 386,
387, 389 a 413 na parcelách KN/E – č.232, 265, 223, 258, 257, 231/1, 259 a 260/1 rozhodol takto :

Výrok rozhodnutia
v zmysle § 4a ods. 1 písm. a) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch

zapisuje
do evidencie lesných pozemkov obhospodarovateľa lesa pre pozemky v k.ú. Abrahámovce okr. Kežmarok, LV č.
385, 386, 387, 389 a 413 na parcelách KN/E – č.232, 265, 223, 258, 257, 231/1, 259 a 260/1 ako vlastnícku skupinu :

Valas Ondrej a spol. LV385
Valas Ondrej a spol. LV386
Valas Ondrej a spol. LV387
Valas Ondrej a spol. LV389
Valas Ondrej a spol. LV413

Odôvodnenie
Okresnému úradu Kežmarok, Pozemkový a lesný odbor bol dňa 12.11.2019 doručený návrh na zápis
obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov od splnomocnenca Vladimíra Bodyho, bytom
Abrahámovce 46, 059 72 Vrbov na základe úradne overených splnomocnení nadpolovičnej väčšiny vlastníkov
pozemkov v k.ú. Abrahámovce okr. Kežmarok, LV č. 385, 386, 387, 389 a 413 na parcelách KN/E – č.232, 265,
223, 258, 257, 231/1, 259 a 260/1.
Dňa 17.12.2019 bola správnemu orgánu doručená námietka k predmetnému konaniu vo veci zápisu
obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov od pani Viery Pacanovskej, bytom Abrahámovce 53, 059
72. Tá nesúhlasí s návrhom p. Vladimíra Bodyho. Preverením doložených listov vlastníctva a úradne overených
splnomocnení správny orgán dospel k zisteniu, že pani Pacanovská je spoluvlastníčka hore menovaných lesných
pozemkov s podielom 15/372 na LV č. 385, 386, 387 čo predstavuje 4,03% . Podiel pani Pacanovskej 1300/29760 na
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LV č. 389 a 413 čo predstavuje 4,37%. Aj napriek jej nesúhlasu pánaVladimíra Bodyho splnomocňuje nadpolovičná
väčšina spoluvlastníkov hore menovaných pozemkov k obhospodarovaniu spoločných nehnuteľnosti.

Na základe vyššie uvedeného Okresný úrad Kežmarok, Pozemkový a lesný odbor rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 z. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní tak, že sa
vyvesí na úradnej tabuli Okresného úradu Kežmarok , pozemkovom a lesnom odbore a na jeho webovej stránke po
dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne sa toto rozhodnutie zverejní na úradnej tabuli
obce Abrahámovce. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia na tunajšom
OÚ v Kežmarku, Plo.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po využití riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Vladimír Harabin
vedúci odboru

Doručuje sa

Obec Abrahámovce, okres Kežmarok
Abrahámovce 56
059 72 Abrahámovce
Slovenská republika
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