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Vec
Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v k.ú.: RAKŠA

Okresný úrad MARTIN, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie /ďalej len „OÚ MARTIN“/ ako príslušný
orgán podľa ust. § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,
obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších
predpisov /ďalej len „zákon“/ ako i podľa ust. § 10 ods.4 zákona

zverejňuje

všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v katastrálnom území RAKŠA /ďalej len „VZFUÚ“/, ktoré sú
súčasťou prebiehajúcich pozemkových úprav.

VZFUÚ budú zverejnené na vhodnom mieste v obci RAKŠA, alebo jej časti na 30 dní a doručia sa Združeniu
účastníkov pozemkových úprav v k.ú.: RAKŠA.

Podľa ust. § 10 ods. 5 zákona OÚ MARTIN oznámi všetkým dotknutým orgánom štátnej správy, že sa prerokúvajú
VZFUÚ. Dotknuté orgány štátnej správy sú povinné oznámiť svoje stanoviská k návrhu VZFUÚ do 30 dní odo dňa
doručenia. Ak sa dotknutý orgán v tejto lehote nevyjadrí, predpokladá sa, že nemá námietky k návrhu VZFUÚ.

Podľa ust. § 10 ods. 6 zákona námietky proti VZFUÚ prerokuje OÚ MARTIN so združením účastníkov
pozemkových úprav v k.ú.: RAKŠA a podľa výsledkov prerokovania rozhodne o schválení týchto zásad.
Rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou.

Podľa ust. § 10 ods. 7 zákona schválené VZFUÚ nahrádzajú na účely výstavby spoločných zariadení a opatrení
rozhodnutie o umiestnení stavby, OÚ MARTIN môže po schválení VZFUÚ zabezpečiť výstavbu spoločných
zariadení a opatrení v rámci schválených VZFUU.

Podľa ust. § 10 ods. 7 zákona schválené VZFUÚ nahrádzajú na účely výstavby spoločných zariadení a opatrení
rozhodnutie o umiestnení stavby, rozhodnutie o využívaní územia, rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy
a rozhodnutie o vyňatí lesného pozemku.
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Poučenie:
Účastníci môžu podať proti návrhu VZFUÚ písomné námietky v lehote do 30 dní od ich zverejnenia alebo doručenia
na OÚ MARTIN.

Mgr. Dušan Doboš
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-MT-PLO1-2022/000509-1190

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava 1
Obec Rakša, Rakša 82, 039 01 Rakša
Združenie účastníkov pozemkových úprav v k.ú.: RAKŠA, Rakša 41, Rakša, Turčianske Teplice
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