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Vec
Zverejnenie Návrhu projektu pozemkových úprav na vysporiadanie vlastníctva k pozemkom v ZO SZZ
Mlynárska Hora Hlohovec v k. ú. Hlohovec podľa § 13 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 64/1997 Z.
z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vysporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších
predpisov

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. j) 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 podľa § 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov
v zriadených záhradkových osadách a vysporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 64/1997 Z. z.“) v zmysle § 13 ods.1 zákon č. 64/1997 Z. z.

z v e r e j ň u j e

Návrh projektu pozemkových úprav na vysporiadanie vlastníctva k pozemkom
v ZO SZZ Mlynárska Hora Hlohovec, v k. ú. Hlohovec, spracovaný firmou
Geometra s.r.o. so sídlom Nám. sv. Anny 21, 911 01 Trenčín

Návrh projektu pozemkových úprav na vysporiadanie vlastníctva k pozemkom v ZO SZZ Mlynárska Hora Hlohovec,
v k. ú. Hlohovec (ďalej len „Návrh projektu PÚ“) sa v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 67/1997 Z. z. a § 18 ods. 3 a §
26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov doručuje verejnou vyhláškou a je
zverejnený po dobu 30 dní na Mestskom úrade Hlohovec, M. R. Štefánika 222/1.

v termíne od 02.05.2022 do 01.06.2022.

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do zverejneného Návrhu projektu PÚ možno nahliadnuť počas
celej doby zverejnenia počas stránkových hodín. Verejná vyhláška je zverejnená aj na internetovej stránke http://
www.minv.sk/?pozemkovy-a-lesny-odbor-71 v položke Záhradkové osady, Hlohovec.
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Správny orgán zároveň podľa § 13 ods. 1 zákon č. 330/1991 Zb. doručí každému účastníkovi konania, ktorého miesto
trvalého pobytu je známe, výpis z Návrhu projektu PÚ, ktoré sú alebo majú byť v jeho vlastníctve.

Poučenie:
V zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 67/1997 Z. z. môžu účastníci konania podať proti údajom uvedeným v Návrhu
projektu pozemkových úprav námietky a to v lehote do 15 dní odo dňa zverejnenia na Okresnom úrade Trnava,
pozemkovom a lesnom odbore.

Zasielané s prílohou: Mestský úrad Hlohovec
Príloha
Návrh projektu pozemkových úprav na vysporiadanie vlastníctva k pozemkom v ZO SZZ Hlohovec – Mlynárska
Hora, v k. ú. Hlohovec

Ing. Pavol Trokan
vedúci odboru
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