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Vec
Oznámenie platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav
v katastrálnom území Trakovice, lokalita Pri ihrisku

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov
Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Trakovice, lokalita Pri ihrisku

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. “) oznamuje
účastníkom konania, že Zásady umiestnenia pozemkov Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom
území Trakovice, lokalita Pri ihrisku, ktoré boli zverejnené verejnou vyhláškou vydanou Okresným úradom Trnava,
pozemkovým a lesným odborom OU-TT-PLO-2021/001057-158 zo dňa 11.10.2021

vyhlasuje podľa § 11 ods. 23 zákona za

P L A T N É

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor po zverejnení Zásad umiestnenia nových pozemkov v Projekte
jednoduchých pozemkových úprav (PJPÚ) k.ú. Trakovice, lokalita Pri ihrisku a uplynutí stanovenej lehoty na
podanie námietok spracoval vyhodnotenie Zásad na umiestnenie nových pozemkov v PJPÚ v kat. území Trakovice,
lokalita Pri ihrisku. Podľa § 11 ods. 23 zákona 330/1991 Zb. Zásady umiestnenia nových pozemkov sú platné,
ak s nimi súhlasia účastníci, ktorí vlastnia najmenej dve tretiny výmery pozemkov, na ktorých sú nariadené
alebo povolené pozemkové úpravy. Za súhlas sa považuje aj to, ak vlastník námietku nepodá alebo námietka je
neopodstatnená. Celkové vyhodnotenie preukázalo, že so Zásadami umiestnenia nových pozemkov PJPÚ Trakovice,
lokalita Pri ihrisku súhlasilo 85 vlastníkov, ktorí vlastnia v obvode PJPÚ v k.ú. Trakovice, lokalita Pri ihrisku výmeru
53117 m2, čo predstavuje 97,5 % výmery pozemkov, na ktorých sú povolené Jednoduché pozemkové úpravy, čím
bola naplnená zákonná podmienka pre platnosť Zásad umiestnenia nových pozemkov v PJPÚ Trakovice, lokalita
Pri ihrisku. Vyhodnotenie je uvedené v prílohe č. 1.
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V zmysle § 11 ods. 23 zákona 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 Okresného úradu Trnava,
pozemkového a lesného odboru v Obci Trakovice.

1. Vyhodnotenie ZUNP
2. Zásady pre umiestnenie nových pozemkov v Projekte jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území
Trakovice, lokalita Pri ihrisku

Ing. Pavol Trokan
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-TT-PLO-2021/001057-172

Obec Trakovice, Trakovice 38, 919 33 Trakovice
Okresný úrad Trnava, Pozemkový a lesný odbor, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2
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Vyhodnotenie Zásad umiestnenia nových pozemkov / ZUNP/ v Projekte jednoduchých 
pozemkových úprav /PJPÚ/ v kat. území  Trakovice, lokalita Pri ihrisku                                          

Príloha č. 1 

  
 ZUNP v PJPÚ k.ú. Trakovice, 
lokalita Pri ihrisku 

výmera v 
m2 

počet 
vlastníkov 

% 
výmery 

% 
vlastníkov 

Obvod PJPU Trakovice, lokalita Pri 
ihrisku 54486 86 100 100 
Známi vlastníci, ktorí súhlasili so ZUNP, 
alebo sa   nevyjadrili, čo bolo 
považované za súhlas 48474 62 89 72 
vlastníci, ktorí nesúhlasili so ZUNP 
podaním námietky 1369 1 2,5 1,2 
neznámi a zomrelí vlastníci, zastupuje 
SPF /súhlas/ 4643 23 26,8 26,8 
Celkový súhlas   s ZUNP v PJPÚ  k.ú. 
Trakovice, lokalita Pri ihrisku  
 53117 85 97,5 98,8 
 

 
Grafické zobrazenie vyhodnotenia ZUNP v PJPÚ k.ú. Trakovice lokalita Pri ihrisku  
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