pozemkový a lesný odbor
Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Číslo: OU-PB-PLO1-2021/000871-066

Považská Bystrica 05.08.2021

OZNÁMENIE
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-PB-PLO“), ako
príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 4 písm. a) 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“) a Obec Visolaje

zvoláva
v zmysle § 24 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách

ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav
v katastrálnom území Visolaje,
ktoré sa uskutoční

dňa 20.08.2021 (piatok) o 16.30 hod. v kultúrnom dome vo Visolajoch
Podľa § 8 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách nariadil Okresný úrad v Považskej
Bystrici, pozemkový a lesný odbor dňa 13.10.2020 pod č. OU-PB-PLO-2020/011987-002,
konanie o začatí pozemkových úprav v kat. území Visolaje z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1
písm. a) zákona t.j. usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich
výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto zákona.
Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v k.ú. Visolaje bolo oznámené Verejnou
vyhláškou tak, že od 14.10.2020 do 30.10.2020 bolo vyvesené na úradnej tabuli Okresného
úradu Považská Bystrica, úradnej tabuli Obce Visolaje a zverejnené na webovom sídle
Okresného úradu Považská Bystrica, Centrálnej úradnej elektronickej tabuli.
Program ustanovujúceho zhromaždenia bude nasledovný:
1. Prezentácia účastníkov pozemkových úprav v čase od 16.00 hod. do 16.30 hod.
2. Otvorenie
3. Význam a úlohy pozemkových úprav
4. Návrh a schválenie rokovacieho poriadku ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov
pozemkových úprav Visolaje
5. Návrh a voľba členov návrhovej a volebnej komisie
6. Úlohy združenia účastníkov pozemkových úprav
7. Návrh a schválenie stanov združenia účastníkov pozemkových úprav Visolaje
Telefón
+421/42/430 0124

Fax

E-mail
zaneta.mejsnarova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

„ Financované z prostriedkov EPFRV 2014 – 2020“

IČO
00151866

8. Návrh a voľba členov predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav Visolaje
9. Diskusia
10. Návrh a schválenie uznesenia
11. Záver
Na tomto zhromaždení zástupca Okresného úradu Považská Bystrica, pozemkového a
lesného odboru a zástupca spoločnosti, ktorá projekt pozemkových úprav spracováva, bližšie
oboznámia prítomných s významom a priebehom konania o pozemkových úpravách.
Zhromaždenie účastníkov volí členov predstavenstva, ktoré bude zastupovať združenie
účastníkov v ďalšom konaní.
Účastník konania sa môže dať zastupovať v zmysle § 6 ods. 6 zákona iným účastníkom
konania tak, že predloží správnemu orgánu plnomocenstvo. Podpis splnomocniteľa musí byť
osvedčený podľa osobitných predpisov.
Zároveň upovedomujeme všetkých účastníkov pozemkových úprav a ich zástupcov,
ktorí sa zúčastnia tohto ustanovujúceho zhromaždenia, že pri tejto účasti sú povinní
dodržiavať platné a účinné predpisy Úradu verejného zdravotníctva SR a iných príslušných
štátnych orgánov pri ohrození zdravia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.
Dodržiavanie týchto predpisov je podmienkou účasti na tomto zhromaždení.
V zmysle §26 zákona č. 71/1967 Zb. a správnom konaní v znení neskorších predpisov sa
toto oznámenie doručuje verejnou vyhláškou tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli správneho
orgánu po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán
zverejňuje toto oznámenie súčasne na svojom webovom sídle, na Centrálnej úradnej
elektronickej tabuli a na úradnej tabuli Obce Visolaje.
Doručuje sa:
1. Účastníkom konania verejnou vyhláškou na úradnej tabuli Okresného úradu Považská
Bystrica, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
2. Účastníkom konania verejnou vyhláškou na úradnej tabuli Obce Visolaje, Visolaje 40,
018 61 Visolaje
Zverejňuje sa:
1. Webové sídlo Okresného úradu Považská Bystrica
2. Centrálna úradná elektronická tabuľa

Ing. Viera Belobradová
vedúca odboru

Potvrdenie doby vyvesenia:
Vyvesené od: ...............................do:............................ pečiatka, podpis..................................
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