
 
 

 
 

  OU-ZA-PLO-2018/003513/Koc/JPU/Po                                                           Žilina 12.03.2018 

 

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A 
 

 

R O Z H O D N U T I E 

Okresný úrad Žilina – pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán 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, na základe žiadosti podanej osobne spoločnosťou ISTROFINAL, a.s., 

so sídlom Mydlárska 8718/7A, 010 01 Žilina zastúpenej predsedom predstavenstva Ing. 

Slavomírom Bodisom dňa 6. 12. 2017 na vykonanie pozemkových úprav formou 

jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Kysucké Nové Mesto, lokalita 

„ Kamence východ “ a po zhodnotení výsledkov prípravného konania, v  súlade s § 46 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  

 

1. podľa § 8 ods. 1 v spojení s § 8b a § 8d zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových 

úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom 

fonde a o pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov 

p o v o ľ u j e 
 

pozemkové úpravy formou jednoduchých pozemkových úprav k nehnuteľnostiam v časti 

katastrálneho územia Kysucké Nové Mesto, lokalita „ Kamence východ“, ktoré sa majú 

vykonať z dôvodu uvedeného v § 2 ods. l písm. h) zákona o pozemkových úpravách, a to že je 

potrebné usporiadať pozemky vzhľadom na ich budúce použitie na iné účely, ako je 

hospodárenie na pôde, v súlade so schváleným územným plánom mesta Kysucké Nové Mesto 

uznesením 69/2016 zo dňa 9.06.2016.  

 

2. podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, 

usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o 

pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov 

u r č u j e 
 

obvod jednoduchých pozemkových úprav, ktorým sú parcely v časti katastrálneho územia 

Kysucké Nové Mesto, lokalita „ Kamence východ“ a to: 

 

        –  parcely  registra  C KN  č. 1452/26,  1452/79,  1452/90, 1452/91,  1452/93, 1452/96, 

 

       –  parcely  registra  E KN  č.  1845/1,  1848/1, 1849/1, 1850/1, 1851/1,  1852/1, 1854/1,     

          1857/1, 1858/1,  1859/1, 1860/1, 1861/11, 1862/1, 1863/1, 1864/1, 1865/1, 1866/11, 

          1866/21,  1868/1,  1869/1,  1870/1, 1871/1,  1872/1, 1873/1, 1874/1, 1875/1, 1876/1, 

          1877/1, 1878/1,  1879/1, 1880/1,  1881/1,  1882/1,  1883/1,  1884/1,  1885/1, 1886/1, 

          1887/1, 1888/1,  1889/1, 1890/11, 1890/21, 1891/1,  1892/1, 1893/1, 1894/1, 1895/1, 

          1896/1, 1897/1,  1898/1, 1899/1, 1900, 1901/1, 1902.  

             (Tak ako je vyznačený v mapovom  operáte  v mierke  1 : 1000,  ktorý  je  prílohou     

               tohto rozhodnutia.)  

Pozemkový a lesný odbor 

A. Kmeťa 17, 011 39  Žilina 

 

 



2 
 

 

 

3. podľa § 8 ods. 1 písm. c) a § 24 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 

                                                           u r č u j e 
 

lehotu 60 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia na uskutočnenie ustanovujúceho 

zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav. Ustanovujúce zhromaždenie 

zvolá Okresný úrad Žilina – pozemkový a lesný odbor v spolupráci s  Mestom Kysucké 

Nové Mesto verejnou vyhláškou. 

 

4. podľa § 8 ods. 1 písm. e) zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, 

usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o 

pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov 

s t a n o v u j e 

 

zoznam pozemkov zahrnutých do obvodu projektu jednoduchých pozemkových úprav podľa § 

4 ods. 4 zákona o pozemkových úpravách,  a to :   

–  parcely  registra  C KN  č. 1452/32, 1452/33, 1452/34  

 

5. podľa § 8 ods. 1 písm. f) zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, 

usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o 

pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov 

s t a n o v u j e 
 

rozsah a skladbu projektovej dokumentácie pre vypracovanie a vykonanie projektu 

jednoduchých pozemkových úprav takto: 

 
 Por.číslo  Etapy projektu 

1. Úvodné podklady projektu jednoduchých pozemkových úprav 

1.1 Prešetrenie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie hranice obvodu projektu  

1.2 Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu 

1.3 Účelové mapovanie výškopisu v obvode projektu 

1.4 Stanovenie hodnoty pozemkov znaleckým posudkom (ZP) 

1.5 Register pôvodného stavu (RPS) 

1.6 Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu (VZFU) 

2. Návrh nového usporiadania pozemkov v obvode projektu jednoduchých 

pozemkových úprav 

2.1 Zásady pre umiestnenie nových pozemkov (ZUNP) 

2.2 Plán spoločných zariadení a opatrení a verejných zariadení a opatrení 

2.3 Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 

3. Vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav 

3.1 Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní 

3.2 Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov 

3.3 Rozdelenie parciel C KN hranicou obvodu projektu pozemkových úprav 

3.4 Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu 

3.5 Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu pre zápis projektu JPÚ do KN 
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6. podľa § 5 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 

pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 

spoločenstvách, v znení neskorších predpisov 

v y z ý v a 
 

fyzické osoby, právnické osoby a obce, ktoré môžu byť dotknuté jednoduchými 

pozemkovými úpravami v ich pôsobnosti alebo v ich právach, aby informovali Okresný úrad 

Žilina – pozemkový a lesný odbor o existujúcich zariadeniach, ktoré vlastnia alebo spravujú, a 

plánovaných zámeroch, ktoré sa majú uskutočniť v obvode jednoduchých pozemkových 

úprav a môžu mať vplyv na konanie o pozemkových úpravách a to v lehote do 30 dní od 

právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

 

7. podľa § 8 ods. 7 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 

pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 

spoločenstvách, v znení neskorších predpisov 

o z n a m u j e 
 

z dôvodu informovania nájomcov o zániku nájomných vzťahov k pôvodným pozemkom, 

predpokladaný termín schválenia vykonania projektu pozemkových úprav, ktorý je 30 mesiacov 

odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

          Dňa 6. 12. 2017 bola osobne doručená na Okresný úrad Žilina – pozemkový a lesný 

odbor (ďalej len „OÚ-PLO“) žiadosť spoločnosťou ISTROFINAL, a.s., so sídlom Mydlárska 

8718/7A, 010 01 Žilina zastúpenej predsedom predstavenstva Ing. Slavomírom Bodisom  (ďalej 

len „navrhovateľ“) na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho 

územia Kysucké Nové Mesto, lokalita „ Kamence východ“. Žiadosť na vykonanie 

jednoduchých pozemkových úprav bola podaná v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 písm. h) 

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 o pozemkových úpravách“), a to z dôvodu 

usporiadania pozemkov vzhľadom na ich budúce použitie na iné účely, ako je hospodárenie 

na pôde. V žiadosti bol navrhnutý obvod pozemkových úprav a cieľ pozemkových úprav. 

 

          Dňom podania žiadosti začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(ďalej len „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov konanie o pozemkových 

úpravách. Po preskúmaní žiadosti OÚ- PLO v súlade s § 7 ods. 2 zákona o pozemkových 

úpravách verejnou vyhláškou č. OU-ZA-PLO 2017/047811-002/Koc/JPU-NK zo  dňa  8.  12.  

2017  nariadil  konanie  o začatí  pozemkových  úprav  (prípravné  konanie) v časti 

katastrálneho územia Kysucké Nové Mesto, lokalita „ Kamence východ“ a to z dôvodu 

usporiadania pozemkov vzhľadom na ich budúce použitie na iné účely, ako je hospodárenie na 

pôde. 

 

          Cieľom navrhovaných jednoduchých pozemkových úprav je racionálne   a priestorové   

usporiadanie   pozemkov   v navrhovanom   obvode v zmysle schváleného územného plánu 

Mesta Kysucké Nové Mesto a to výstavba bytových domov. 
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          OÚ-PLO listom č. OU-ZA-PLO 2017/047811/Koc/JPU/St zo dňa 14. 12. 2017 

požiadal o vyjadrenie dotknuté štátne orgány a organizácie. V súlade s § 7 ods. 7 zákona 

o pozemkových úpravách OÚ-PLO listom č. OU-ZA-PLO 2017/047811/Koc/JPU zo dňa 15. 

12. 2017 požiadal o stanovisko užívateľov pozemkov v obvode jednoduchých pozemkových 

úprav. V súlade s § 7 ods. 7 zákona o pozemkových úpravách OÚ-PLO listom č. OU-ZA-

PLO 2017/047811/Koc/JPU zo dňa 15. 12. 2017 požiadal o stanovisko užívateľov pozemkov v 

obvode jednoduchých pozemkových úprav. 

 

          OÚ-PLO listom č. OU-ZA-PLO 2017/047811/Koc/JPU zo dňa 15. 12. 2017 požiadal o 

vyjadrenie Slovenský pozemkový fond, RO Žilina. Slovenský pozemkový fond, RO Žilina, ako 

správca majetku neznámych vlastníkov a vlastníkov s neznámym pobytom listom zo dňa 

30.01.2018 nemá výhrady k zahájeniu konania projektu JPÚ. 

       

          Na základe  doručených  vyjadrení a to Okresný úrad Kysucké Nové Mesto – odbor 

starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-KM-OSZP-2018/0000126-002 doručené dňa 

15.01.2018, Štátna ochrana prírody SR správa CHKO Kysuce pod č. OCHKOKY/6-001/2018/IP 

doručené dňa 12.01.2018, Okresný úrad Žilina – odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií pod č. OU-ZA-OCDPK-2017/048941/2/SUB doručené dňa 19.12.2017, Správa 

ciest Žilinského samosprávneho kraja pod č. 02541/2018/OSM-4 doručené dňa 22.01.2018, SPP 

– distribúcia, a. s. pod č. TD/14/ZA/Ki/2018 doručené dňa 18.01.2018,  Severoslovenské 

vodárne a kanalizácie, a. s. pod č. O18000053 doručené dňa 8.01.2018, Slovak Telekom, a. s. 

doručené dňa 24.01.2018, Hydromeliorácie, š. p. pod č. 6347-2/120/2017 doručené dňa 

28.12.2017, Žilinský samosprávny kraj pod č. 02541/2018/OSM-4 doručené dňa 25.01.2018, je  

zrejmé,  že  nie  sú  výhrady  a ani  námietky k vykonaniu jednoduchých pozemkových úprav. 

Z vyjadrení vyplýva povinnosť rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma jednotlivých 

inžinierskych sietí – nadzemné vzdušné a podzemné vedenia (STL miestny plynovod DN300, 

vodovodné potrubie OC DN 800), rešpektovať ochranné pásmo nadregionálneho hydrického 

biokoridoru Nrbk2, rešpektovať územný koridor diaľnice D3 aj s ochranným pásmom, 

územnú rezervu pre Vážsku vodnú cestu, rešpektovať ochranné pásmo rieky Kysuca.  

 

          Nesúhlasné stanovisko s vykonaním JPÚ zaslala Národná diaľničná spoločnosť, a.s., 

listom pod č. 437/3770/30202/2018 zo dňa 11.01.2018 s tým že v prípade realizácie projektu 

JPÚ žiada zachovať majetkovú hranicu a údaje o pozemkoch NDS ako sú evidované na LV. 

Jedná sa o vykúpené parcele registra C KN č. 1452/32, 1452/33, 1452/34, ktoré žiada vyňať 

z obvodu JPÚ. Správny orgán po prerokovaní s prípravným výborom pre vytvorenie súvislého 

mapového diela predmetné parcele do obvodu JPÚ zahrnul, s tým, že pozemky svoju polohu, 

tvar a vlastníctvo nezmenia. (§ 4 ods. 4 zákona o pozemkových úpravách).     

 

          Ďalej OÚ-PLO listom č. OU-ZA-PLO 2018/003513/Koc/JPU/Šp zo dňa 1. 03. 2018 

požiadal Okresný úrad Kysucké Nové Mesto – katastrálny odbor o stanovenie potreby revízie 

údajov katastra nehnuteľností a o stanovenie špecifických podmienok pre vypracovanie  projektu 

jednoduchých pozemkových úprav. Špecifické podmienky boli stanovené dňa 2.03.2018. 
 

          V súlade s § 7 ods. 4 písm. f) zákona o pozemkových úpravách OÚ-PLO v spolupráci 

s Mestom Kysucké Nové Mesto zriadil listom č. OU-ZA-PLO 2018/003513/Koc/JPU/PV zo 

dňa 15. 01. 2018 na účely prípravného konania prípravný výbor. OÚ-PLO s prípravným 

výborom na  rokovaní  dňa  6. 03. 2018  prešetril navrhovaný obvod jednoduchých 

pozemkových úprav, nesúlady v operáte katastra nehnuteľností a stav dotknutého územia, 

zistil záujem vlastníkov a vypracoval návrh stanov združenia účastníkov jednoduchých 
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pozemkových úprav. Zároveň sa na predmetnom rokovaní  v spolupráci  s  Mestom Kysucké 

Nové Mesto určila  záväznosť územnoplánovacích  podkladov a prerokovalo sa vykonanie 

jednoduchých pozemkových úprav. Mestom Kysucké Nové Mesto vyjadrilo súhlas s 

vykonaním jednoduchých pozemkových úprav v lokalite „Kamence východ“ listom pod č. 

2068/2017/03-Ko-03 zo dňa 3.01.2018. 

 

          Na základe výsledkov prípravného konania bol určený obvod jednoduchých 

pozemkových  úprav,  ktorý  tvoria  parcely  registra  C  KN   a parcely  registra  E  KN v 

katastrálnom území Kysucké Nové Mesto, lokalita „Kamence východ“ uvedené vo výroku 

rozhodnutia. Obvod jednoduchých pozemkových  úprav  bol  upravený  v súlade  s 

požiadavkami  vlastníkov  a po  prerokovaní s prípravným výborom. 

 

          V súlade s § 7 ods. 2 písm. c) zákona o pozemkových úpravách OÚ-PLO zistil záujem 

vlastníkov o pozemkové úpravy. Na zistenie záujmu bola zvolená forma ankety. OÚ-PLO pod č. 

OU-ZA-PLO-2017/047811/Koc/JPU/Poz  zo dňa 14.12. 2017  zostavil vlastníkom – účastníkom 

sprievodný list v ktorom jednoducho vysvetlil podstatu a uviedol dôvody týkajúci sa JPÚ, 

grafickú prílohu navrhovaného obvodu JPÚ a anketový lístok. V návratke sa mal vlastník 

vyjadriť, či má  alebo nemá záujem o jednoduché pozemkové úpravy v časti katastrálneho 

územia Kysucké Nové Mesto, lokalita „ Kamence východ“ a doručiť vyplnený anketový lístok 

na stretnutie vlastníkov resp. na Okresný úrad v Žiline, pozemkový a lesný odbor.  Na zlepšenie 

informovanosti správny orgán v spolupráci s mestom Kysucké Nové Mesto zorganizoval verejné 

stretnutie dňa 10.01.2018 v čase o 16.
00

 hod.  v Dome kultúry Kysucké Nové Mesto, na ktorom 

bol vysvetlený priebeh , účel a dôvody JPÚ v časti katastrálneho územia Kysucké Nové Mesto, 

lokalita „ Kamence východ“. Prieskum záujmu o jednoduché pozemkové úpravy v časti 

katastrálneho územia Kysucké Nové Mesto, lokalita „ Kamence východ“ bol vykonaný v období 

od 14.12.2017 do 5.02.2018. Záujem bol vyhodnotený v zápisnici zo dňa 19. 02. 2018, z ktorého 

vyplýva,  že z celkového počtu 70 vlastníkov záujem o JPÚ prejavilo 28 vlastníkov  ( má záujem 

fyzické osoby /12/ + nemá výhrady za neznámych vlastníkov v zastúpení SPF /16/), ktorí 

vlastnia z celkovej výmery 4,8404 ha pozemkov v navrhovanom obvode JPÚ výmeru 3,6709 ha , 

t.j. 75,83 % výmery pozemkov v navrhovanom obvode JPÚ.  
 

          Z výsledkov prípravného konania vyplýva, že usporiadanie pozemkov jednotlivých 

vlastníkov je s ohľadom na ciel pozemkových úprav nevyhovujúce (nevhodný tvar 

pozemkov), čo neumožňuje vlastníkom vhodne s pozemkami nakladať alebo ich využívať. 

Územie je preto potrebné optimálne usporiadať vhodnou priestorovou organizáciou 

pozemkov, t. j. navrhnúť optimálny tvar a veľkosť pozemkov, tak aby sa znížil počet parciel 

jedného vlastníka a počet spoluvlastníckych podielov a taktiež vhodnou sieťou komunikácií 

jednotlivé pozemky sprístupniť. Konaním o začatí pozemkových úprav (prípravným konaním) 

boli preukázané dôvody, potreba, účelnosť, naliehavosť a nutnosť riešiť daný stav v 

navrhovanom obvode v časti katastrálneho územia Kysucké Nové Mesto, lokalita „ Kamence 

východ“ prostredníctvom jednoduchých pozemkových úprav. 

 

          Podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o pozemkových úpravách, OÚ-PLO určuje termín na 

zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav. 

 

          Podľa § 8 ods. 1 písm. f) zákona o pozemkových úpravách, OÚ-PLO stanovuje 

rozsah a skladbu projektovej dokumentácie na vypracovanie a vykonanie projektu 

jednoduchých pozemkových úprav tak, ako je uvedená vo výrokovej časti rozhodnutia. 

Rozsah dokumentácie je zjednodušený, a to vzhľadom na malú výmeru obvodu pozemkových 
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úprav a stanovené ciele JPU. Vzhľadom na formu a účel pozemkových úprav je zjednodušená 

aj obsahová skladba dokumentácie, pričom vychádza najmä z § 8d zákona o pozemkových 

úpravách . OU-PLO rozhodol , ktoré úvodné podklady podľa § 9 a § 12 zákona o pozemkových 

úpravách netreba vyhotovovať. Na vykonanie projektu sa použijú postupy podľa § 14 zákona o 

pozemkových úpravách. Pracovné postupy, rozsah a skladba projektovej dokumentácie na 

vypracovanie a vykonanie projektu JPU, budú vykonávané v zmysle zákona o pozemkových 

úpravách, Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt 

pozemkových úprav (MN74.20.73.46.30)  a Metodických štandardov projektovania 

pozemkových úprav (Muchová , Vanek a kol.,  Nitra 2009). Projektovú dokumentáciu 

vypracuje zhotoviteľ GEOPOZ KYSUCE, s.r.o., Komenského 135, 022 01 Čadca  s ktorým   

má   navrhovateľ   JPÚ   uzatvorenú   zmluvu   v zmysle zákona o pozemkových úpravách.  

Potrebu revízie údajov katastra nehnuteľností    prerokoval OU-PLO s Okresným  úradom  

Kysucké Nové Mesto,  katastrálnym   odborom  a na  základe  toho boli stanovené dňa 

2.03.2018 špecifické podmienky pre vykonanie JPÚ.  

 

Súčasťou projektovej dokumentácie  nie je: 

 - zriaďovanie bodov podrobného polohového bodového poľa, nakoľko sa  bude  merať   

metódou GPS, 

- aktualizácia bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek, nakoľko sa v zmysle § 8d ods. 4 

zákona použije znalecký posudok, 

- miestny územný systém ekologickej stability, ktorý bol vyhotovený v rámci spracovania UP 

Mesta Kysucké Nové Mesto schváleného dňa 9.06.2016. 

 

          Podľa § 5 ods. 5 zákona o pozemkových úpravách, OÚ-PLO vyzýva fyzické osoby, 

právnické osoby a obce, ktoré môžu byť dotknuté jednoduchými pozemkovými úpravami v ich 

pôsobnosti alebo v ich právach, aby informovali OÚ-PLO o existujúcich zariadeniach, ktoré 

vlastnia alebo spravujú, a plánovaných zámeroch, ktoré sa majú uskutočniť v obvode 

jednoduchých pozemkových úprav a môžu mať vplyv na konanie o pozemkových úpravách. 

 

          Podľa § 6 ods. 4 zákona o pozemkových úpravách, ten kto sa stane vlastníkom 

pozemku v priebehu konania o jednoduchých pozemkových úpravách, nemôže namietať 

výsledky doterajšieho konania. 

 

          Podľa § 6 ods. 5 a § 17 zákona o pozemkových úpravách vykonáva práva vlastníka 

k pozemkom, ktorých vlastník nie je známy alebo ktorého miesto trvalého pobytu nie je 

známe, v konaní o jednoduchých pozemkových úpravách Slovenský pozemkový fond. 

 

          Podľa § 6 ods. 6  zákona o pozemkových úpravách, ak je účastník zastúpený 

splnomocnencom, podpis splnomocniteľa na plnomocenstve musí byť osvedčený podľa 

osobitných predpisov. 

 

          V zmysle § 8 ods. 7 zákona o pozemkových úpravách, z dôvodu informovania 

nájomcov o termíne zániku nájomných vzťahov k pôvodným pozemkom, OÚ-PLO oznamuje 

predpokladaný termín schválenia vykonania projektu pozemkových úprav, ktorý je 24 mesiacov 

odo dňa právoplatnosti rozhodnutia. 

 

          V zmysle § 20 zákona o pozemkových úpravách, náklady na pozemkové úpravy sú 

finančne zabezpečené navrhovateľom, čo navrhovateľ preukázal predložením uzatvorenej 

zmluvy medzi objednávateľom : ISTROFINAL, a.s., so sídlom Mydlárska 8718/7A, 010 01 
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Žilina zastúpenej predsedom predstavenstva Ing. Slavomírom Bodisom a zhotoviteľom : 

GEOPOZ KYSUCE, s.r.o., Komenského 135, 022 01 Čadca, v zastúpení Ing. Annou 

Tomašcovou.  

 

          Podľa § 8 ods. 4 zákona o pozemkových úpravách, sa toto rozhodnutie oznamuje 

verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku tak, že sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej 

tabuli Okresného úradu Žilina – pozemkového a lesného odboru, na internetovej stránke 

Okresného úradu Žilina a súčasne sa zverejní v Meste Kysucké Nové Mesto, spôsobom v 

mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

Poučenie : 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Žilina – pozemkový a lesný odbor. Toto rozhodnutie je 
preskúmateľné súdom. 

 

Prílohy : mapa obvodu JPÚ v mierke 1 : 1000  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Štefan Macášek 

vedúci odboru 

 

 

 

 

Doručuje sa: 

- Účastníkom konania verejnou vyhláškou prostredníctvom Mesta Kysucké Nové Mesto 

 

Na vedomie : 

- Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie Slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto  

- Slovenský pozemkový fond, Búdková  36, 817 15  Bratislava 

- ISTROFINAL, a.s., Mydlárska 8718/7a, 010 08 Žilina 

- Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, katastrálny odbor, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové        

  Mesto  
 

 

 

 

 

Úrad potvrdí dobu vyvesenia 
 

Vyvesené od : ....................  do  ....................                                      ..................................... 

                                                                                                                   pečiatka, podpis 
 




