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V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 
Pozvánka na konanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav 

vykonávaných v časti katastrálneho územia Nižný Hrabovec 

 

 Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor, Námestie slobody 5, 

Vranov nad Topľou ako príslušný správny orgán (ďalej len „správny orgán“) podľa § 5 ods. 4 

zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 

pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení 

neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“) a obec Nižný Hrabovec v rámci konania 

o  pozemkových úpravách vykonávaných v časti katastrálneho územia Nižný Hrabovec (ďalej 

len „PÚ“), ktoré boli povolené rozhodnutím č. k. OU-VT-PLO-2020/010821-003 zo dňa 

20.10.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.11.2020 (ďalej len „rozhodnutie“)  v zmysle 

výroku IV. rozhodnutia a v súlade s ust. § 24 ods. 1 zákona v spojení s ust. § 26 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„správny poriadok“) touto verejnou vyhláškou 
 

 pozýva účastníkov PÚ Nižný Hrabovec na Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov PÚ 

Nižný Hrabovec (ďalej len „Ustanovujúce zhromaždenie“), ktoré sa uskutoční 

  

1.7.2021 (štvrtok) o 17:00 hod.  

na Obecnom úrade v Nižnom Hrabovci 407,  

094 21 Nižný Hrabovec. 

 

V zmysle ust. § 6 ods. 1 zákona účastníkmi PÚ Nižný Hrabovec sú: 

a) vlastníci pozemkov a nájomcovia pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám,  

b) vlastníci ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho majetku nachádzajúceho sa v 

obvode pozemkových úprav, 

c) fyzické osoby a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť 

pozemkovými úpravami dotknuté, 

d) Slovenský pozemkový fond, 

e) obec Nižný Hrabovec. 

 

Program Ustanovujúceho zhromaždenia: 

- otvorenie a prezentácia prítomných 

- informovanie účastníkov PÚ o doterajšom priebehu konania o PÚ Nižný Hrabovec 

- hlasovanie účastníkov PÚ o návrhu rokovacieho a volebného poriadku 

- hlasovanie účastníkov PÚ o návrhu stanov združenia účastníkov PÚ Nižný Hrabovec 

- voľba členov predstavenstva združenia účastníkov PÚ Nižný Hrabovec 

- návrh uznesenia  

- hlasovanie o návrhu uznesenia 

- informovanie účastníkov PÚ o ďalšom postupe v konaní o PÚ Nižný Hrabovec 

- diskusia  

- záver. 
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Prílohu pozvánky tvorí návrh rokovacieho a volebného poriadku, návrh stanov združenia 

účastníkov PÚ ako aj vzor splnomocnenia, ak by sa účastník PÚ Nižný Hrabovec chcel na 

Ustanovujúcom zhromaždení alebo v konaní o PÚ nechať zastúpiť inou osobou.  

 

Návrh stanov združenia účastníkov PÚ ako aj rokovací a volebný poriadok bol 

prerokovaný s prípravným výborom a bude predložený na schválenie zhromaždeniu 

účastníkov.  

 

Účasť na Ustanovujúcom zhromaždení je nutná vzhľadom na dôležitosť schvaľovaných 

dokumentov. V prípade neúčasti je možné nechať sa zastúpiť povereným splnomocnencom. 

Z plno mocenstva musí byť zrejmé, či jeho predmetom je splnomocnenie na zastupovanie: 

- vo všetkých právnych úkonoch v konaní o PÚ, 

- len v právnych úkonoch určitého druhu, alebo 

- len v konkrétnych právnych úkonoch uvedených v plno mocenstve. 

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 plno mocenstvo, sa 

síce môže zúčastniť Ustanovujúceho zhromaždenia, nemá však právo hlasovať na 

Ustanovujúcom zhromaždení. 

 

V prípade prebiehajúceho dedičského konania týkajúceho sa účastníka PÚ Nižný 

Hrabovec je potrebné na Ustanovujúcom zhromaždení predložiť potvrdenie o okruhu dedičov, 

vystavené notárskym úradom, ktorý prejednáva dedičskú vec. V prípade už ukončeného 

dedičského konania účastníka PÚ je potrebné na Ustanovujúcom zhromaždení predložiť 

právoplatné rozhodnutie o dedičstve, alebo list vlastníctva. 

 

Správny orgán Vás zároveň vyzýva, aby ste v prípade iných prebiehajúcich konaní, 

predmetom ktorých sú parcely patriace do obvodu PÚ, predložili príslušné listiny, resp. 

oznámili skutočnosti dôležité pre konanie o PÚ najneskôr v deň konania Ustanovujúceho 

zhromaždenia. 

 

Táto pozvánka na Ustanovujúce zhromaždenie bude v zmysle § 24 ods. 1 zákona 

v spojení s § 26 správneho poriadku doručovaná verejnou vyhláškou, vyvesením po dobu 15 

dní na úradnej tabuli správneho orgánu, na úradnej tabuli obce Nižný Hrabovec ako aj na 

webovom sídle OÚ VT, PLO (www.minv.sk). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.  

 

 

 

 

Ing. Jozef  Kulan  

    vedúci odboru 

 

 

 

http://www.minv.sk/
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Prílohy 

- vzor splnomocnenia 

- Návrh rokovacieho a volebného poriadku združenia účastníkov PÚ v k.ú. Nižný 

Hrabovec 

- Návrh stanov združenia účastníkov PÚ v k.ú. Nižný Hrabovec 

 

 

 

Doručuje sa  

- Všetkým účastníkom konania v časti k. ú. Nižný Hrabovec formou verejnej vyhlášky 

na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Nižný Hrabovec, Obecný úrad Nižný 

Hrabovec 407, 094 21 Nižný Hrabovec 

- Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor, Námestie slobody 5,  

093 01 Vranov nad Topľou - úradná tabuľa, webové sídlo OU VT, PLO 

(www.minv.sk) 

 

 

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŚKA – Pozvánka na konanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov 

pozemkových úprav vykonávaných v časti katastrálneho územia Nižný Hrabovec 

 
 

 

 

Vyvesené:       Zvesené:  
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 pečiatka, podpis       pečiatka, podpis 
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