
 

 

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA 
pozemkový a lesný odbor 

Andreja Kmeťa 17, 011 39  Žilina 

OÚ-ZA-PLO 2016/002693/Koc/JPÚ/RozPov  V Žiline dňa 20. 04. 2016 

 

 

 R O Z H O D N U T I E 
 

Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor ako vecne a miestne príslušný orgán 

štátnej správy podľa ust. § 5 ods. 4 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady 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 súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní             

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti Daniela Lehutu rod. Lehuta, 

bytom 9. Mája  1176/13, 024 01 Kysucké Nové Mesto zo dňa 2. 11. 2015 o povolenie 

pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav rozhodol 

 

takto 
 

podľa § 8 ods. 1 v spojení s § 8b) zákona č. 330/1991 Zb.  
 

povoľuje 
 

pozemkové úpravy formou jednoduchých pozemkových úprav 

k nehnuteľnostiam v časti katastrálneho územia Budatínska lehota, lokalita „ Šimunov“ 

v zmysle § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 330/1991 Zb., 

nakoľko je potrebné usporiadať pozemky vzhľadom na ich budúce použitie 

na iné účely, ako je hospodárenie na pôde.    

 

Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor  
 

1. určuje v zmysle § 3 zákona č. 330/1991 Zb. obvod jednoduchých pozemkových úprav, 

ktorým je časť katastrálneho územia Budatínska Lehota, lokalita „ Šimunov“ , ktorú tvoria 

parcele registra „ E - KN“  č. 2-231/1, 2-231/2, 2327, 2328, 2330, 2331, 2334, 2335/1, 

2335/2, 2335/3, 2337/1, 2338/2, 2339/2, 2341, 2342, 2343, 2349, 2350, 2355, 2356, 2357, 

2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2402, 2403, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 

2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 

2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2434, 2435, 2436, 2448, 2449, 2450, 2451, 

2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2464, 2465, 2466, 

2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472/1, 2472/2, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2491, 

2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2053, 2504, 2505, 

2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2521, 2527, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 

2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2550, 2551, 2556, 2557, 2558, 2563, 2564, 2565, 

2581, 2582  a  parcele registra „ C - KN“  č. 1507/8, 1507/10, 1508/6, 1508/7, 1508/8. 

Navrhovaný obvod jednoduchých pozemkových úprav je znázornený v grafickej časti, 

vyznačený v mapovom operáte v mierke 1 : 2000, ktorý je prílohou tohto rozhodnutia. 
 

2. určuje v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) a § 24 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. lehotu na 

uskutočnenie prvého zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav. Ustanovujúce  



 

 

zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav sa uskutoční v lehote 60 dní odo dňa 

právoplatnosti tohto rozhodnutia.   
 

3. stanovuje v zmysle § 8 ods. 1 písm. f) zákona č. 330/1991 Zb. rozsah a skladbu 

projektovej dokumentácie na vypracovanie a vykonanie projektu jednoduchých 

pozemkových úprav s odôvodnením :    
 

Por. číslo  Etapy projektu 

1. Úvodné podklady projektu 

1.a/ Prešetrenie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie hranice obvodu projektu, zriadenie PPBP  

1.b/ Účelové mapovanie polohopisu, výškopisu v obvode projektu 

1.c/ Znalecký posudok (ZP) 

1.d/ Register pôvodného stavu (RPS) 

1.e/ Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu ( VZFUÚ) 

2. Návrh nového usporiadania pozemkov v obvode projektu 

2.a/ Zásady pre umiestnenie nových pozemkov (ZPUNP) 

2.b/ Plán spoločných zariadení a opatrení 

2.c/ Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 

3. Vykonanie projektu 

3.a/ Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní 

3.b/ Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov 

3.c/ Rozdelenie parciel C-KN hranicou obvodu projektu pozemkových úprav 

3.d/ Aktualizácia RPS a rozdeľovacieho plánu 

3.e/ Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu pre zápis projektu JPÚ do KN 

 

Odôvodnenie :  

Stanovenie zásad, postupov a náležitostí geodetických prác a súvisiacich činností pri 

spracovaní etáp projektu pozemkových úprav upravuje Metodický návod na vykonávanie 

geodetických činností pre projekt pozemkových úprav, vydaný Úradom geodézie, 

kartografie a katastra Slovenskej republiky a Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej 

republiky číslo MN 74.20.73.46.30. z roku 2008. 

Jednotlivé etapy obsahujú najmä :  

1. a) vypracovanie technickej dokumentácie o priebehu hraníc obvodu projektu 

pozemkových úprav, ktorá sa prevezme do katastra nehnuteľností, 

      b)   vypracovanie podkladov pre komisionálne šetrenie nesúladov druhov pozemkov       

      evidovaných v katastri nehnuteľností,    

      c)   pre určenie hodnoty pozemkov, ktoré sú v platnom územnom pláne mesta sa        

      použije ZP, 

      d)   vyhodnotenie súpisu údajov o pôvodných nehnuteľnostiach a právnych vzťahov       

      k nim. Vyhotovenie zoznamu vlastníkov a osôb, ktorých vlastnícke alebo iné práva      

      môžu byť pozemkovými úpravami dotknuté ( RPS), 

      e)   vypracovanie návrhu VZFUÚ v nevyhnutnom rozsahu, tak aby spĺňal podmienky     

      podľa osobitného predpisu odsúhlasený orgánom územného plánovania (§ 13 zákona č.  

      220/2004 Z. z.), vplyv na životné prostredie sa preukazuje podľa osobitného predpisu  

      (§18 zákona č. 24/2006 Z. z.)   

2.   a)   vypracovanie a prerokovanie ZPUNP, 

      b)   zostavenie rozdeľovacieho plánu v rámci návrhu nového usporiadania územia  

      v obvode projektu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu. Prerokovanie  

      návrhov a požiadaviek s vlastníkmi.   

3.   a)   postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní 

      b)   aktualizácia RPS a rozdeľovacieho plánu sa vykoná pred schválením projektu, 



 

 

      c)   schválený rozdeľovací plán je podkladom pre vykonanie projektu, Vyhotovenie  

      rozdeľovacieho plánu pre zápis projektu pozemkových úprav do KN. 

           d)  atlas projektu JPÚ 
 

4. obmedzuje účastníkov konania v zmysle § 8 ods. 1 písm. d)  a § 26 zákona č. 330/1991 

Zb. nasledovne : Bez súhlasu Okresného úradu Žilina, pozemkového a lesného odboru nie 

je možné v obvode pozemkových úprav meniť spôsob využitia pozemku, zriaďovať, meniť 

alebo rušiť stavby na dotknutých pozemkoch, vysádzať alebo rušiť trvalé porasty, 

prevádzať pozemky z poľnohospodárskeho do lesného pôdneho fondu a robiť podobné 

zásahy do usporiadania pôdneho fondu. 
 

5. vyzýva v zmysle § 8 ods. 3 všetkých účastníkov pozemkových úprav – vlastníkov a 

nájomcov pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám, vlastníkov ostatného 

nehnuteľného poľnohospodárskeho majetku nachádzajúceho sa v obvode pozemkových 

úprav, fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť 

pozemkovými úpravami dotknuté, Slovenský pozemkový fond a Mesto Kysucké Nové 

Mesto, aby sa prihlásili o účasť v pozemkových úpravách na účel spolupráce pri 

pozemkových úpravách a uplatnenia svojho práva tým,  

a. že sa zúčastnia prvého zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav, v lehote 

uvedenej v bode 2. tohto rozhodnutia, 

b. že vlastníci pozemkov, ktoré sú v nájme poľnohospodárskeho podniku alebo 

hospodárskeho subjektu, oznámia tunajšiemu úradu v lehote do 30 dní od 

právoplatnosti tohto rozhodnutia svoj zámer ohľadne ich užívania; to neplatí, ak je 

poľnohospodársky podnik alebo hospodársky subjekt v likvidácii, 

c. že sa zúčastnia prerokovania návrhov a požiadaviek na určenie nových pozemkov 

v lehote, ako bude uvedená v pozvánke na prerokovanie, 

d. že  sa  známi  vlastníci  prihlásia  o účasť  na  pozemkových  úpravách,  pokiaľ sa v                  

  vedených prípadoch vlastníci pozemkov v obvode pozemkových úprav         

neprihlásia o účasť na pozemkových úpravách, bude ich v konaní zastupovať             

Slovenský pozemkový fond do doby prihlásenia sa a dodatočne uplatnené              

požiadavky sa nebudú v projekte zohľadňovať, 

e. aby na požiadanie Okresného úradu Žilina, pozemkového a lesného odboru,  

prípadne zhotoviteľa projektu pozemkových úprav predložili listiny na zápis 

vlastníckeho práva k pôvodným nehnuteľnostiam v obvode pozemkových úprav, 

alebo iné doklady preukazujúce vlastnícke alebo iné  právo k nehnuteľnostiam 

v lokalite „Šimunov“ v časti katastrálneho územia Budatínska Lehota, ktoré doteraz 

neboli Okresnému úradu Kysucké Nové Mesto, katastrálny odbor na zápis 

právnych vzťahov do katastra nehnuteľností predložené. 
 

6. vyzýva v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb., fyzické osoby, právnické osoby 

a obce, ktoré môžu byť dotknuté pozemkovými úpravami v ich pôsobnosti alebo v ich 

právach, aby v lehote do 30 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia písomne informovali 

tunajší úrad o existujúcich zariadeniach, ktoré vlastnia alebo spravujú a plánovaných 

zámeroch, ktoré sa majú uskutočniť v obvode pozemkových úprav a môžu mať vplyv na 

konanie o pozemkových úpravách. 
 

7. oznamuje v zmysle § 8 ods. 7 zákona č. 330/1991 Zb. predpokladaný termín schválenia 

vykonania projektu pozemkových úprav, ktorý je 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti 

tohto rozhodnutia.  

 

 



 

 

O d ô v o d n e n i e 

Dňa 2.11.2015 bola osobne doručená na Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor 

(ďalej len „OÚ Žilina, PLO“) žiadosť p. Daniela Lehutu rod. Lehuta , bytom 9. mája  

1176/13, 024 01 Kysucké Nové Mesto na vykonanie pozemkových úprav formou 

jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Budatínska Lehota, lokalita „ 

Šimunov “ v zmysle ust. § 2 ods. 1 písm. h) v spojitosti na ust. § 8b ods. 1 zákona č. 330/1991 

Zb. Návrh na vykonanie pozemkových úprav bol odôvodnený tým, že je potrebné usporiadať 

pozemky vzhľadom na ich budúce použitie a to z iných dôvodov, ako je hospodárenie na pôde 

- rozšírenie jestvujúcej farmy.    

Cieľom projektu je priniesť drobným vlastníkom pozemkov nové usporiadanie 

vlastníctva, ktoré bude zodpovedať v zmysle aktuálne spracovávaného ÚPN Mesta Kysucké 

Nové Mesto navrhovanému využitiu v tejto lokalite ako poľnohospodárska pôda (P3) a na 

výstavbu individuálnych bytových domov (B1). Vo svojej žiadosti navrhovateľ ďalej uviedol 

návrh obvodu pozemkových úprav a rovnako sa zaviazal financovať pozemkové úpravy 

v zmysle ustanovení § 20 zákona č. 330/1991 Zb. Žiadosť ďalej obsahovala grafickú snímku 

navrhovaného obvodu v mierke 1 . 2000, graficky spracovaný predbežný návrh využitia 

pozemkov, zmluvu o dielo podpísanú dňa 31.10.2015, zoznam parciel v navrhovanom obvode 

a zoznam vlastníkov v navrhovanom obvode.  

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

v znení neskorších predpisov konanie o pozemkových úpravách. Po preskúmaní tejto žiadosti 

bolo dňa 27.11.2015 pod č. j. OU-ZA-PLO-2015/040230-002/Koc/JPU-NK nariadené 

v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb. konanie o začatí pozemkových úprav (prípravné 

konanie) pre časť katastrálneho územia Budatínska Lehota, lokalita „Šimunov“, ktoré bolo 

zverejnené verejnou vyhláškou. 

OÚ Žilina, PLO preskúmal predloženú žiadosť a priložené doklady, zabezpečil si 

a preskúmal údaje katastra nehnuteľností a mapové podklady dňa 3.12.2015, zostavil zoznam 

vlastníkov s výmerami, vykonal informatívnu ohliadku v terénne, zabezpečil a stanovil 

špecifické podmienky pozemkových úprav. 

Dňa 10.11.2015 sa uskutočnilo ústne pojednávanie vo veci prerokovania návrhu na 

začatie pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Budatínska Lehota, lokalita 

„Šimunov“. Na ústnom pojednávaní zástupca OÚ Žilina, PLO informoval navrhovateľa 

o začatom prípravnom konaní a prieskume záujmu o pozemkové úpravy. Zástupca správneho 

orgánu ďalej navrhovateľa oboznámil s legislatívou týkajúcou sa pozemkových úprav, najmä 

procesným postupom pozemkových úprav a možnosťami vyporiadania pre navrhnuté ciele 

v danej lokalite.   

OÚ Žilina, PLO v súlade s §7 ods. 4 písm. f) zákona č. 330/1991 Zb. zriadil dňa 

16.11.2015 prípravný výbor, ktorý s orgánom štátnej správy spolupracuje najmä, pri určovaní 

obvodu pozemkových úprav, zisťovaní záujmu vlastníkov a vypracovaním návrhu stanov 

združenia účastníkov pozemkových úprav. 

Správny orgán vykonal prieskum záujmu o pozemkové úpravy u tých vlastníkov, ktorí sa 

nachádzali v navrhovanom obvode. Na zistenie záujmu bola zvolená forma ankety. OÚ 

Žilina, PLO po uplynutí doby na vyjadrenie , počas ktorej mohli vlastníci vyjadriť svoj súhlas 

alebo nesúhlas s vykonaním JPÚ v časti katastrálneho územia Budatínska Lehota, lokalita 

„Šimunov“. Správny orgán pred samotným vyhodnotením ankety v spolupráci s Mestom 

Kysucké Nové Mesto zvolal dňa 26.02.2016 stretnutie s vlastníkmi, ktorí boli zahrnutí do 

pozemkových úprav. Na rokovaní bola podrobne vysvetlená problematika a prítomným 

vlastníkom boli poskytnuté všetky dostupné informácie o pripravovanom projekte 



 

 

jednoduchých pozemkových úprav. Dňa 8.04.2016 bola vyhotovená Zápisnica 

z vyhodnotenia prieskumu záujmu vlastníkov o jednoduché pozemkové úpravy v časti 

katastrálneho územia Budatínska Lehota, lokalita „Šimunov“, z ktorej vyplýva, že vlastníci 

v obvode pozemkových úprav, ktorí majú záujem o pozemkové úpravy vlastnia výmeru 

3,8031 ha, čo predstavuje 51,16,% výmery všetkých vlastníkov v obvode pozemkových 

úprav. Navrhnutý obvod JPÚ predstavuje výmeru 7,433 ha. Záujem vlastníkov v zmysle § 7 

ods. 2 písm. c) zákona č. 330/1991 Zb. bol týmto prieskumom preukázaný.  

Dňa 17.02.2016 a následne dňa 4.04.2016 po spresnení a zapracovaní požiadaviek 

vlastníkov týkajúcich sa obvodu projektu bola prípravným výborom vykonaná miestna 

ohliadka obvodu pozemkových úprav časti katastrálneho územia Budatínska Lehota, lokalita 

„Šimunov“, pričom bol obvod pozemkových úprav prípravným výborom prerokovaný. Ďalej 

boli prerokované náležitosti prípravného konania podľa § 7 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. 

s Mestom Kysucké Nové Mesto, ktorý je zároveň stavebným úradom a to dňa 3.12.2015 resp. 

17.12.2015, ďalej s užívateľom poľnohospodárskej pôdy a to POD Radoľa, ktoré svoje 

stanovisko zaslalo dňa 17.12.2015. OÚ Žilina, PLO listom č. OÚ-ZA.PLO-2015/040230-

003/Koc/JPÚ-PK zo dňa 27. 11. 2015 požiadal o vyjadrenie aj dotknuté štátne orgány 

a organizácie. Svoje kladné stanoviská k pripravovanému projektu pozemkových úprav zaslal 

OÚ Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie a to dňa 7.12.2015, 

Slovenský pozemkový fond dňa 16.12.2015, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 

Správa CHKO Kysuce zo dňa 11.12.2015, SEVAK, a.s. Žilina zo dňa 11.12.2015, ŽSK zo 

dňa 22.12.2015. Ďalej boli prerokované s OÚ Kysucké Nové Mesto, katastrálnym odborom 

špecifické podmienky pre vypracovanie projektu pozemkových úprav a to dňa 3.12.2015.  

Navrhovateľ oznámil, že zhotoviteľom projektu pozemkových úprav v časti katastrálneho 

územia Budatínska Lehota, lokalita „Šimunov“ bude GK GEOKANCELÁRIA, s. r .o., so 

sídlom Belanského 2725, 024 01 Kysucké Nové Mesto. Ing. Káčerik Radoslav, zodpovedný 

projektant a zástupca danej spoločnosti je držiteľom osvedčenia na projektovanie 

pozemkových úprav v zmysle platných právnych predpisov. Navrhovateľ sa zaviazal 

k finančnému krytiu všetkých nákladov spojených s vyhotovením pozemkových úprav, čo 

doložil platnou zmluvou o dielo. 

V rámci prípravného konania a po prerokovaní s prípravným výborom určil OÚ Žilina, 

PLO obvod pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Budatínska Lehota, lokalita 

„Šimunov“, tak ako je vyznačený v mapovom podklade v mierke 1 : 2000. 

Podľa § 8 zákona č. 330/1991 Zb., OÚ Žilina, PLO po prerokovaní s Mestom Kysucké 

Nové Mesto určuje termín na zvolanie prvého zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav; 

vyzýva účastníkov, aby sa v určenej lehote prihlásili o účasť v pozemkových úpravách na účel 

spolupráce pri pozemkových úpravách a uplatnenia svojho práva. 

Z dôvodu, aby neboli zmarené ciele JPÚ, OÚ Žilina, PLO podľa § 26 zákona č. 330/1991 

Zb. rozhodol o obmedzení účastníkov pozemkových úprav tak, že bez súhlasu OÚ Žilina, 

PLO nie je možné v obvode pozemkových úprav meniť spôsob využitia pozemku, zriaďovať, 

meniť alebo rušiť stavby na dotknutých pozemkoch, vysádzať alebo rušiť trvalé porasty, 

prevádzať pozemky z poľnohospodárskeho do lesného pôdneho fondu a robiť podobné zásahy 

do usporiadania pôdneho fondu. 

Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. pozemkové úpravy možno začať, ak o to 

požiada účastník z dôvodov podľa § 2 ods. 1 písm. b) alebo z iných dôvodov ako je 

hospodárenie na pôde alebo z podnetu okresného úradu alebo podľa osobitného predpisu. OÚ 

Žilina, PLO posudzuje podané požiadavky, a ak sú opodstatnené začne konanie 

o pozemkových úpravách. 



 

 

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. okresný úrad po zhodnotení výsledkov 

prípravného konania, ak sa preukážu dôvody, rozhodne o povolení pozemkových úprav podľa 

§ 2 ods. 1 písm. b) alebo h). 

Z výsledkov prípravného konania vyplýva, že v záujmovej lokalite je plánovaná v zmysle 

aktuálne spracovaného ÚPN Mesta Kysucké Nové Mesto výhľadovo výstavba individuálnych 

bytových domov a časť na poľnohospodárske využitie. V zmysle uvedeného 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 t. j., je potrebné usporiadať pozemky vzhľadom na ich budúce použitie na iné 

účely ako je hospodárenie na pôde, čím sú naplnené podmienky na začatie pozemkových 

úprav podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 330/1991 Zb. V súčasnosti je usporiadanie 

pozemkov jednotlivých vlastníkov nevyhovujúce (rozdrobenosť pozemkov, nevýhodný tvar 

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

Pozemky sú väčšinou neprístupné, nakoľko sa v minulosti pri veľkoplošnom obrábaní pôdy 

mnohé cesty rozorali. Uvedené podmienky by sa bez vykonania pozemkových úprav ešte 

zhoršili. 

Vykonaným prípravným konaním boli preukázané dôvody, potreba, účelnosť, 

naliehavosť a nutnosť riešiť daný stav, bolo preukázané, že sú splnené predpoklady a zákonne 

podmienky pre povolenie pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Budatínska 

Lehota, lokalita „Šimunov“ formou jednoduchých pozemkových úprav.  

Podľa § 5 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. fyzické osoby, právnické osoby a obce, ktoré 

môžu byť dotknuté pozemkovými úpravami v ich pôsobnosti alebo v ich právach, sú povinné, 

aby v lehote do 30 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia písomne informovali OÚ Žilina, 

PLO o existujúcich zariadeniach, ktoré vlastnia alebo spravujú a plánovaných zámeroch, ktoré 

sa majú uskutočniť v obvode pozemkových úprav a môžu mať vplyv na konanie 

o pozemkových úpravách.  

V zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. sa toto rozhodnutie doručuje verejnou 

vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli tunajšieho úradu po dobu 15 

dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne sa rozhodnutie zverejní aj na 

úradnej tabuli Mesta Kysucké Nové Mesto. 

 

Poučenie : 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Okresný úrad Žilina, odbor opravných 

prostriedkov, referát pôdohospodárstva, v lehote do 15 dní odo dňa doručenia , a to cestou 

tunajšieho pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Žilina. Toto rozhodnutie je 

preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

Ing. Štefan Macášek  

vedúci odboru 

 

 

 

Príloha : mapa obvodu JPÚ v mierke 1 : 2000  
 



 

 

Doručuje sa: 

- Účastníci konania - verejnou vyhláškou 

- Mesto Kysucké Nové Mesto, Nám. Slobody 94, 024  

- Lehuta Daniel, 9. mája  1176/13, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

 

Na vedomie : 

- SPF, regionálny odbor, Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina 

- GK GEOKANCELÁRIA, s. r .o., Belanského 2725, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

- Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, katastrálny odbor, Družstevná 1052, 024 01 KNM 

- Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, A. Kmeťa 

17, 011 39 Žilina 

- POD Radoľa, 023 36 Radoľa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa : ................................                                         ......................................... 

                                                                                                           podpis, pečiatka 

 

 

 

 

 

Zvesené dňa : ...................................                                         .........................................                                          

                                                                                                           podpis, pečiatka 

 

 

 


