
 

P R I H L Á Š K A 
 

DO POZEMKOVÝCH ÚPRAV VYKONÁVANÝCH FORMOU JEDNODUCHÝCH 

POZEMKOVÝCH ÚPRAV V ČASTI KATASTRÁLNEHO ÚZEMIA 

BUDATÍNSKA LEHOTA, LOKALITA „ŠIMUNOV“ 
 

Priezvisko:.........................................................Rodné:................................................................... 

 

Meno:........................................ Titul:....................... Dátum narodenia: .........................................  

 

Adresa trvalého bydliska:.................................................................................................................. 

 

........................................................................................................................................................ 
 

     Týmto sa prihlasujem ako účastník konania*( vlastník, nájomca, iný typ účastníka – oprávnený 

z vecného bremena, záložného práva...) o účasť na jednoduchých pozemkových úpravách 

vykonávaných v časti k. ú. Budatínska Lehota, lokalita „Šimunov“(ďalej len „JPÚ BL, lokalita 

Šimunov“), ktoré boli povolené rozhodnutím Okresného úradu Žilina, pozemkový a lesný odbor pod č. 

OÚ-ZA-PLO 2016/002693/Koc/JPÚ/RozPov zo dňa 20. 04. 2016, na účel spolupráce s Okresným 

úradom Žilina, pozemkový a lesný odbor v konaní o JPÚ BL, lokalita „Šimunov“ a uplatnenia 

svojho práva v tomto konaní. 
 

V..................................................dňa......................................... podpis ...................................... 

 

* Vyznačte typ účastníka podčiarknutím alebo doplňte. 
 

Vyplnené tlačivo doručte na Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, A. Kmeťa 17, 011 39 Žilina, 

alebo prineste na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPU BL, lokalita Šimunov“. (v prípade, že sa 

chcete nechať v konaní zastupovať, vyplňte aj „ Plnomocenstvo“ ) 

___________________________________________________________________________ 
 

P L N O M O C E N S T V O 

 
Podpísaný(á).............................................................................................................................................. 

                               Priezvisko, rodné priezvisko, meno, titul, dátum narodenia, trvale bytom 

 

splnomocňujem .............................................................................................................................................. 

    Priezvisko, rodné priezvisko, meno, titul, dátum narodenia, trvale bytom 
 

aby ma zastupoval/a vo veci: jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v časti katastrálneho 

územia Budatínska Lehota, lokalita „Šimunov“, podľa zákona č. 330/91 Zb. v znení neskorších predpisov 

v celom konaní o pozemkových úpravách pred Okresným úradom Žilina, pozemkovým a lesným odborom 

vrátane podania opravných prostriedkov (odvolania, námietok) a zastupovania v odvolacom konaní, aby 

vykonával/a všetky úkony, zúčastňoval/a sa na prejadnaní veci, vyhotoval/a písomnosti vzťahujúce sa na 

vec, prijímal/a doručované písomnosti, podával/a návrhy a žiadosti, vyjadroval/a súhlasy a nesúhlasy, 

podával/a opravné prostriedky a vzdával/a sa ich, prijímal/a plnenie nárokov, ich plnenie potvrdzoval/a 

alebo vymáhal/a. Toto splnomocnenie dávam v rozsahu práv a povinností podľa zákona o pozemkových 

úpravách a správneho poriadku vo všetkých úkonoch súvisiacich s konaním a to aj vo vzťahu ku štátnym 

orgánom i iným právnickým či fyzickým osobám. 
 

V .................................. dňa..................................       ...................................................  
        overený podpis splnomocniteľa 

 

Plnomocenstvo prijímam.     ................................................... 

                podpis splnomocnenca 
 


