OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO
pozemkový a lesný odbor
Námestie Antona Bernoláka 381/4, 029 01 Námestovo
Č. j.: OU-NO-PLO-2018/000707

v Námestove, dňa 18.09.2018

NARIADENIE
vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území
Babín, lokalita Lán

Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-NO-PLO“), ako
príslušný orgán v zmysle § 5 ods. 4 z. č 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách, v znení neskorších predpisov
podľa § 14 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 č. 330/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov“) n a r i a ď u j e
vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastránom území Babín,
lokalita Lán, schváleného rozhodnutím OU-NO-PLO pod č. 2018/000707 zo dňa
20.07.2018, vypracovaného v zmysle § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 330/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov za iným účelom ako je hospodárenie na pôde, ktorého zhotoviteľom
je Ing. Jaroslav Genšor – Geodetická kancelária, A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo.
O d ô vo d n e n i e
Rozhodnutím Okresného úradu Námestovo, pozemkového a lesného odboru č.2018/000707
zo dňa 20.07.2018 bol v zmysle § 13 ods.3, 6 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 21.08.2018, schválený rozdeľovací plán vo
forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu jednoduchých pozemkových úprav
(ďalej len „PJPÚ“) v kat. území Babín, lokalita Lán, vypracovaný v zmysle § 2 ods. 1, písm. h)
zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za iným účelom ako je hospodárenie na
pôde, ktorého zhotoviteľom je Ing. Jaroslav Genšor – Geodetická kancelária, A. Bernoláka 377,
029 01 Námestovo.
Vykonanie projektu pozemkových úprav spočíva najmä vo vytýčení význačných a vybraných
podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne, v odovzdaní vytýčených
lomových bodov a následnom vyhotovení rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu,
resp. obnov katastrálneho operátu novým mapovaním.

Význačnými lomovými bodmi sa rozumejú body hranice obvodu projektu pozemkových
úprav, verejných a spoločných zariadení a opatrení a rozhraničenie poľnohospodárskej pôdy
a lesných pozemkov.
Vytýčenie podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov je uskutočňované
v rozsahu určenom správnym orgánom. Zároveň sú vlastníci povinní trvalo označiť lomové body
hraníc svojich pozemkov v zmysle § 19 písm. c) zákona č. 162/1995 Z. z. katastrálneho zákona
v znení neskorších predpisov.
Po dohodnutí so združením účastníkov pozemkových úprav bol vypracovaný postup
prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní, ktorý sa pripája k tomuto rozhodnutiu a spolu s
ním sa zverejní.
Toto nariadenie sa v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov, zverejní tak, že po dobu 15 dní sa vyvesí na úradnej tabuli Okresného úradu
Námestovo, pozemkového a lesného odboru, na webovom sídle Okresného úradu Námestovo,
pozemkového a lesného odboru a súčasne sa zverejní v obci Babín, spôsobom obvyklým.
Posledný deň tejto lehoty je dňom zverejnenia.
Príloha
Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní

Ing. Juraj Ligoš
vedúci odboru
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