
„Financované z prostriedkov EPFRV 2014 – 2020“ 

 

Plnomocenstvo 

Projekt pozemkových úprav v k. ú. Železná Breznica 

 
Splnomocniteľ: 

Meno a priezvisko, titul (obchodné meno):   ________________________ 

Rodné priezvisko:                                                                 ________________________ 

Dátum narodenia:  ________________________ 

Rodné číslo (IČO):       ________________________ 

Trvalý pobyt (sídlo):      ________________________ 

(ďalej len ,,splnomocniteľ“) 

 

týmto v plnom rozsahu splnomocňujem 

 

Splnomocnenca: 

Meno a priezvisko, titul (obchodné meno):   ________________________ 

Rodné priezvisko:                                                                 ________________________ 

Dátum narodenia:  ________________________ 

Rodné číslo (IČO):       ________________________ 

Trvalý pobyt (sídlo):      ________________________ 

(ďalej len ,,splnomocnenec“) 

 

na to, aby ma splnomocnenec zastupoval v konaní o pozemkových úpravách vykonávaných 

v katastrálnom území Železná Breznica, ktoré boli nariadené rozhodnutím Okresného úradu Zvolen, 

pozemkového a lesného odboru pod č. OU-ZV-PLO1-2020/015134-002 zo dňa 01.10.2020 podľa § 

2 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách usporiadaní pozemkového 

vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v platnom 

znení  (ďalej len ,,zákon o pozemkových úpravách“), a to v celom konaní o pozemkových úpravách 

v k. ú. Železná Breznica pred príslušným Okresným úradom Zvolen, pozemkovým a lesným 

odborom, vrátane podania opravných prostriedkov (odvolaní, námietok) a zastupovania v odvolacom 

konaní. Ďalej splnomocňujem splnomocnenca, aby vykonával(a) všetky úkony v konaní o 

pozemkových úpravách v k. ú. Železná Breznica najmä:  zúčastňoval(a) sa na prejednávaní veci, 

vyhotovoval(a) písomnosti vzťahujúce sa na vec, prijímal(a) doručované písomnosti, podával(a) 

návrhy a žiadosti, vyjadroval(a) súhlasy a nesúhlasy, podával(a) opravné prostriedky, vzdával(a) sa 

ich, prijímal(a) plnenie nárokov, ich plnenie potvrdzoval(a) alebo vymáhal(a). Toto splnomocnenie 

dávam v rozsahu práv a povinnosti podľa zákona o pozemkových úpravách a správneho poriadku 

(zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní) vo všetkých úkonoch súvisiacich s konaním, a to aj vo 

vzťahu k dotknutým štátnym orgánom i k iným právnickým či fyzickým dotknutým osobám.  

Splnomocniteľ a splnomocnený súhlasí so spracovaním osobných údajov na základe 

Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov.  

 

 

V ...................................... dňa .............................. 

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

                                                                                             Úradne overený podpis splnomocniteľa * 

 

Plnomocenstvo prijímam:                                         .....................................................................   

                                 Podpis splnomocnenca  

 

* Podľa § 6 ods. 6 zákona o pozemkových úpravách podpis splnomocniteľa na plnomocenstve 

musí byť osvedčený / overený podľa osobitných predpisov, v zmysle § 58 zákona Slovenskej 

národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov resp. 

zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v 

znení neskorších predpisov. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/599/

