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Rozhodnutie
o ustanovení znalca 

Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Kežmarok, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „správny orgán) ako príslušný podľa § 5 ods. 4 zákona č.  
330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom 
fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pozemkových úpravách“) v spojení 
s § 36 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), vydáva 
rozhodnutie vo veci ustanovenia znalca podľa §8d ods.4 zákona o pozemkových úpravách,  pre projekt pozemkových 
úprav, vykonávaných formou jednoduchých pozemkových úprav (ďalej len JPÚ) v katastrálnom území Spišská Stará Ves, 
lokalita Vyšná Mláka nasledovne:

Výrok
u s t a n o v u je  

podľa §8d ods.4 zákona o pozemkových úpravách znalca Ing. Peter Štenko,  miesto výkonu činnosti Magurská 7, 080 01 
Prešov, evidenčné číslo: 913446  na vyhotovenie znaleckého posudku a stanovenie jednotkovej a všeobecnej hodnoty 
pozemkových nehnuteľností v obvode JPÚ k.ú. Spišská Stará Ves, lokalita Vyšná mláka, zobrazená v mapovom podklade 
1:1800, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia.   

Odôvodnenie
Dňa 19.10.2020 bola  Okresnému úradu Kežmarok, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „správny orgán“) doručená 
žiadosť  od obce Mesto Spišská Stará Ves, (ďalej len „žiadateľ“) o začatie procesu jednoduchých pozemkových úprav 
(ďalej len „JPÚ“) v časti k. ú. Spišská Stará Ves, lokalita Vyšná Mláka v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových 
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových 
spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pozemkových úpravách“) z dôvodu, že je potrebné 
usporiadať pozemky vzhľadom na ich budúce požitie na iné účely, ako je hospodárenie na pôde. 

Na základe výsledkov  prípravného konania, správny orgán na základe  §8 ods.1 v spojení s §8b zákona o 
pozemkových úpravách  rozhodnutím č.j. OU-KK-PLO-2021/001668-084 zo dňa 15.06.2021, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 19.07.2021 povolil pozemkové úpravy z dôvodu uvedeného v §2 ods.1 písm. h) zákona o pozemkových 
úpravách že je potrebné usporiadať pozemky vzhľadom na ich budúce požitie na iné účely, ako je hospodárenie na pôde.  

Správny orgán rozhodnutím č. OU-KK-PLO-2021/001668-097 zo dňa 11.10.2021, koré nadobudlo právoplatnosť dňa 
15.11.2021, podľa ust. §4 ods. 5 zákona o pozemkových úpravách zmenil obvod pozemkových úprav, tak ako je to určené 
v mapovom podklade v mierke 1:1800.  

V zmysle §8d ods.4 zákona o pozemkových úpravách hodnota pozemkov sa určí znaleckým posudkom podľa 
osobitného predpisu. Znalec vychádza z budúceho využitia pozemkov t,j, racionálne a priestorové využitie pozemkov. 

Náklady na vypracovanie znaleckého posudku uhrádza žiadateľ podľa§8d ods.1. 

Rozhodnutie sa doručuje formou verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, tak, že 
písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli tunajšieho odboru. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
Súčasne sa oznámenie zverejní na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu, v meste Spišská Stará Ves spôsobom v 
mieste obvyklým, na CUET a na úradnej tabuli internetového portálu ministerstva vnútra na adrese http://www.minv.sk/?
pozemkovy-a-lesny-odbor  .  

Poučenie
Podľa § 54 ods. 1 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia 
na Okresný úrad Kežmarok, pozemkový a lesný odbor, Mučeníkov č. 4, 060 01 Kežmarok. Toto rozhodnutie je 
preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti.  
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Vyvesené dňa: 

Zvesené dňa: 

Ing. Vladimír Harabin
vedúci odboru

Mesto Spišská Stará Ves, Štúrova 109, 061 01 Spišská Stará Ves, Slovenská republika
Progres GEO, s.r.o., Masarykova 16, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Ing. Peter Štenko, Magurská 7006/7, 080 01 Prešov, Slovenská republika

Doručuje sa

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10175
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