
 

 

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA 
pozemkový a lesný odbor 

Andreja Kmeťa 17, 011 39  Žilina 

OÚ-ZA-PLO 2016/002693/Koc/JPÚ/Poz-UZÚ  V Žiline dňa 30. 05. 2016 

 

 

  P O Z V Á N K A  
 

na Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav 

vykonávaných v časti katastrálneho územia Budatínska Lehota, lokalita „ Šimunov“. 

 

 

Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ Žilina, PLO“) 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.“) a Mesto 

Kysucké Nové Mesto v rámci konania o jednoduchých pozemkových úpravách 

vykonávaných v časti katastrálneho územia Budatínska Lehota, lokalita „ Šimunov“ ( ďalej 

len „ JPÚ BL, lokalita „Šimunov“), ktoré boli povolené rozhodnutím pod č. OÚ-ZA-PLO 

2016/002693/Koc/JPÚ/RozPov zo dňa 20. 04. 2016 (ďalej len „Rozhodnutie“), v zmysle 

výroku 2 Rozhodnutia a v súlade  s ustanovením § 24 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.  

v spojení s ustanovením § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

verejnou vyhláškou  

 

pozýva účastníkov JPÚ na Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých 

pozemkových úprav vykonávaných v časti katastrálneho územia Budatínska Lehota, 

lokalita „ Šimunov“, ktoré sa uskutoční 
 

dňa 1. 07 2016 ( piatok), o 17.00 hod.  

v Dome kultúry Kysucké Nové Mesto. 

 

      Predmetom Ustanovujúceho zhromaždenia bude :  

 prezentácia prítomných 

 hlasovanie o návrhu stanov združenia účastníkov JPÚ BL, lokalita „Šimunov“, 

pripravených  OÚ Žilina, PLO a odsúhlasených prípravným výborom JPÚ BL, 

lokalita „Šimunov“ 

 kreovanie výkonného orgánu – predstavenstva združenia účastníkov JPÚ BL, lokalita 

Šimunov“, prostredníctvom hlasovania o členoch predstavenstva 

 informácie účastníkov o ďalšom postupe OÚ Žilina, PLO v konaní JPÚ BL, lokalita 

„Šimunov“ 

  

     Prílohou Pozvánky je okrem návrhu stanov združenia účastníkov JPÚ BL, lokalita 

„Šimunov“  a  návrhu kandidátov na členov predstavenstva združenia účastníkov JPÚ, vzor 

Prihlášky do JPÚ, nakoľko vo výroku Rozhodnutia v bode V. v zmysle ustanovenia § 8 ods. 

3 zákona č. 330/1991 Zb. vyzval účastníkov JPÚ, aby sa prihlásili o účasť v JPÚ ( ak tak 

neurobili nejakým úkonom voči OÚ Žilina, PLO v rámci prípravného konania ).     

 



 

 

 

Ďalšou prílohou pozvánky je vzor Splnomocnenia ( spoločný hárok s Prihláškou), ak 

by ste sa chceli nechať na ustanovujúcom zhromaždení alebo v konaní o pozemkových 

úpravách zastúpiť inou osobou. Vzor splnomocnenia je na zastupovanie v celom konaní. 

Ak by ste sa chceli nechať zastupovať len v právnych úkonoch určitého druhu je potrebné 

konkrétne uviesť o aký právny úkon ide ( napr. zastupovanie len ustanovujúcom zhromaždení 

, atď.....). Procesné úkony  uskutočnené v mene zastúpeného, na ktoré zástupca nie je 

splnomocnený, nemôžu vyvolať právne účinky.  

 

Účastník, ktorý nepreukáže alebo odmietne preukázať svoju totožnosť platným 

dokladom totožnosti a splnomocnenec, ktorý nepredloží úradne overené písomné 

plnomocenstvo, sa môže zúčastniť Ustanovujúceho zhromaždenia, nemá však právo 

hlasovať na Ustanovujúcom zhromaždení.   
 

V prípade prebiehajúceho konania o dedičstve v zmysle zákona č. 99/1963 Zb. 

týkajúceho sa účastníka JPÚ BL, lokalita „Šimunov“ je potrebné na Ustanovujúcom 

zhromaždení predložiť potvrdenie o okruhu dedičov, vystaveného notárskym úradom, ,ktorý 

prejednáva dedičskú vec. V prípade už ukončeného dedičského konania účastníka JPÚ je 

potrebné na Ustanovujúcom zhromaždení predložiť právoplatné rozhodnutie o dedičstve 

alebo List vlastníctva. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Štefan Macášek  

vedúci odboru 

 

 

 

Prílohy :  

- Vzor Prihlášky do JPÚ 

- Vzor Splnomocnenia do JPÚ 

- Návrh stanov združenia účastníkov JPÚ 

 

 

Doručuje sa: 

-Verejnou vyhláškou na úradnej tabuli Mesta Kysucké Nové Mesto, Nám. Slobody 94, 024 01  

-Verejnou vyhláškou na úradnej tabuli OÚ Žilina, PLO, A. Kmeťa 17, 011 39 Žilina 

a súčasne zverejnené na internetovej stránke OÚ Žilina, PLO   

-Všetkým známym účastníkom konania so známym pobytom do vlastných rúk 

 

 

 

 

 

Telefón                       

++421-41/5074232      

       e-mail 

       ivan.kocur@minv.sk 

internet  

http://www.minv.sk/?okresny-urad-zilina 

IČO 

 



 

 

 

 

 


