Pozemkový a lesný odbor
Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

OU-PB-PLO-2020/000520-125

V Považskej Bystrici dňa 07. 05. 2020

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ktorou sa zverejňuje nariadenie vykonania projektu
jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Stupné-Dlhé
Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-PB-PLO“)
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 4 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“), v súlade s
§26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len
„správny poriadok“)
podľa § 14 ods. 1 zákona
nariaďuje
vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Stupné lokalita Dlhé, okres Považská Bystrica, ktorého zhotoviteľom je Geodézia Uhlík s.r.o.,
Tematínska 2652/33, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
Odôvodnenie
Rozhodnutím OU-PB-PLO číslo OU-PB-PLO- 2020/000520-123 zo dňa 30. marca 2020,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7. mája 2020, bol podľa § 13 ods. 3 a ods. 6 zákona
o pozemkových úpravách, bol schválený projekt jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Stupné – lokalita Dlhé (ďalej len JPÚ). Projekt bol povolený rozhodnutím
správneho orgánu číslo OU-PB-PLO-2017/000301-031 zo dňa 22. augusta 2017 podľa §2
ods. 1 písm. h) zákona, t. j. že je potrebné usporiadať pozemky vzhľadom na ich budúce
využitie na iné účely ako je hospodárenie na pôde.
Vykonanie projektu pozemkových úprav spočíva najmä vo vytýčení význačných a vybraných podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne, odovzdaní vytýčených
lomových bodov a následnom vyhotovení rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického
plánu.
Prerokovanie návrhu „Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní“ bolo
z dôvodu vyhlásenia krízového stavu spôsobeného koronavírusom COVID-19 prerokované so
Združením účastníkov JPÚ v k. ú. Stupné prostredníctvom dostupných komunikačných
zariadení (e-mailom). Členovia predstavenstva odsúhlasili návrh na nové hospodárenie tak, že
si elaborát preštudovali a na znak súhlasu zaslali individuálne podpísanú prezenčnú listinu
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správnemu orgánu. Vypracovaný postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
v obvode projektu JPÚ sa podľa § 14 ods. 1 zákona pripája k tomuto nariadeniu a spolu s ním
sa zverejní.
Toto nariadenie sa doručuje verejnou vyhláškou tak, že sa vyvesí po dobu 15 dní na
elektronickej úradnej tabuli OÚ-PB-PLO a súčasne sa zverejní na úradnej tabuli Obce Stupné.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Príloha
Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
Doručuje sa
Účastníci projektu JPÚ v k.ú. Stupné-Dlhé - verejnou vyhláškou
Predstavenstvo Združenia účastníkov JPÚ v k. ú. Stupné –Dlhé – predseda Krajčoviech Peter
Obec Stupné
Slovenský pozemkový fond, RO Považská Bystrica, Búdkova 36, 017 15 Bratislava
Na vedomie
Okresný úrad Považská Bystrica, katastrálny odbor
Geodézia Uhlík s. r. o. Tematínska 2652/33, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Ing. Viera Belobradová
vedúca
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