OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE-OKOLIE
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR
Hroncova 13, 041 70 Košice
Naše číslo: OU-KS-PLO-2019/000411/79
Vybavuje: Mgr. Róbert Rovňák

V Košiciach 14.1. 2019

VEREJNÁVYHLÁŠKA
Okresný úrad Košice - okolie, Pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej
správy podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách (ďalej aj správny orgán“), v súlade s ustanovením § 11 ods. 23 zákona č.
330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových
úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách (ďalej iba zákon)
zverejňuje

návrh zásad umiestnenia nových pozemkov projektu jednoduchých pozemkových
úprav katastrálne územie Nová Polhora, lokalita Povrazy (ďalej iba ZUNP)
vykonávaných v časti katastrálneho územia.
Podľa § 11 ods. 23 zákona 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. Návrh zásad sa zverejní verejnou vyhláškou a
doručí sa známym vlastníkom do vlastných rúk. Za súhlas s návrhom zásad sa považuje aj to,
ak vlastník nepodá námietku alebo námietka je neopodstatnená. Okresný úrad oznámi
platnosť zásad a platné znenie zásad verejnou vyhláškou na obvyklom mieste v obci; platné
zásady doručí združeniu účastníkov.
Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení sa
doručenie verejnou vyhláškou vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej
tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán
zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači,
rozhlase alebo dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.
Vzhľadom na vyššie uvedené bude návrh ZUNP zverejnený na úradnej tabuli a elektronickej
úradnej tabuli obce Nová Polhora a na úradnej tabuli a elektronickej úradnej tabuli správneho
orgánu po dobu 15 dní.
Poučenie : Na základe uvedeného môže účastník konania podať voči Návrhu zásad pre
umiestnenie nových pozemkov JPÚ Nová Polhora námietku do 30 dní od doručenia Návrhu
ZUNP.
JUDr. Mária Sopková
vedúca odboru
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