
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR

Vajanského 22, 917  01  Trnava

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Telefón
+421335921314

E-mail
jozef.hanzel@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

• •
Podľa rozdeľovníka

• •

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
OU-TT-PLO-2021/001059-169

Vybavuje/linka
Ing. Jozef Hanzel

Trnava
08. 04. 2021

Vec
Zverejnenie Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v
katastrálnom území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Zverejnenie Zásad umiestnenia nových pozemkov
Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Dvorníky lokalita Pod Ráblom

Okresný úrad Trnava, 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
pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 330/1991 Zb. “)

z v e r e j ň u j e

podľa § 11 ods.23 zák. č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Zásady umiestnenia nových pozemkov
Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom, spracované
firmou VRLÁK-PPÚ, s.r.o., Pribinova 471/102, Hlohovec.

Zásady umiestnenia nových pozemkov sú k dispozícii k verejnému nahliadnutiu aj na Okresnom úrade Trnava,
pozemkovom a lesnom odbore aj na Obecnom úrade v Dvorníkoch v stránkových hodinách, ďalej budú zverejnené
na internetovej stránke Okresného úradu Trnava, pozemkového a lesného odboru http://www.minv.sk/?pozemkovy-
a-lesny-odbor-71 v položke Jednoduché pozemkové úpravy a zároveň budú doručené do vlastných rúk každému
známemu vlastníkovi pozemkov v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Dvorníky, lokalita
Pod Ráblom.

O d ô v o d n e n i e

Pri spracovaní návrhu Zásad umiestnenia nových pozemkov JPÚ v k. území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom (ďalej
len „ZUNP“) boli spracovateľom a tunajším úradom využité výsledky predchádzajúcich etáp Projektu pozemkových
úprav v k.ú. Dvorníky, lokalita Pod Ráblom.

Prerokovanie požiadaviek v zmysle §11 ods.18 zákona 330/1991 Zb. bolo pre súčasné pandemické opatrenia spojené
s COVID 19 zabezpečené formou dotazníka, ktorý bol doručený všetkým známym vlastníkom v obvode projektu
JPÚ Dvorníky lokalita Pod Ráblom Na základe spracovaných požiadaviek vlastníkov v dotazníkoch, schválených
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Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode JPÚ a miestnych podmienok sa na rokovaní dňa
19.03.2021 dohodol s predstavenstvom Združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav k.ú, Dvorníky,
lokalita Pod Ráblom návrh ZUNP, ktorý je predložený na zverejnenie. Návrh ZUNP sa zároveň doručí známym
vlastníkom v obvode projektu JPÚ Dvorníky, lokalita Pod Ráblom do vlastných rúk.

P o u č e n i e

Proti návrhu ZUNP je možné podať námietku do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Trnava, pozemkový
a lesný odbor.

ZUNP sú v zmysle §11 ods. 23 zákona 330/1991 Zb. platné, ak s nimi súhlasia účastníci, ktorí vlastnia najmenej
dve tretiny výmery pozemkov, na ktorých sú pozemkové úpravy povolené alebo nariadené. Za súhlas s návrhom
zásad sa v zmysle §11 ods.23 zákona 330/1991 Zb. považuje aj to, ak vlastník nepodá námietku alebo je námietka
neopodstatnená.

V zmysle § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov sa toto oznámenie doručuje verejnou
vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli tunajšieho
úradu po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne sa verejná vyhláška zverejní na dočasnej
úradnej tabuli OÚ Trnava, PLO na Obecnom úrade v Dvorníkoch.

Návrh ZUNP

Ing. Pavol Trokan
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Obec Dvorníky, Dvorníky 428, 920 56 Dvorníky
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