
OKRESNÝ ÚRAD KEŽMAROK 

Pozemkový a lesný odbor 
Ul. Mučeníkov č. 4, 060 01 Kežmarok 

 
Obecný úrad Vojňany 

 
 

Naše číslo                                                 Vybavuje / linka                                    V Kežmarku    

                                                 Ing. Schindlerová M. / 0527879927                    

 

 

VEC 

Zásady na umiestnenie nových pozemkov v obvode pozemkových úprav  Vojňany – 

zverejnenie  

 

 Okresný úrad Kežmarok, Pozemkový a lesný odbor (ďalej len „správny orgán“), ako 

orgán príslušný podľa § 5 zákona 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“) 

 

 v zmysle § 11 ods. 23 zákona zverejňuje zásady na umiestnenie nových pozemkov 

v obvode projektu pozemkových úprav v k.ú. Vojňany. 

  

 Návrh zásad bol vypracovaný v súlade s § 11 zákona. Podkladom pre vypracovanie 

zásad bol návrh predstavenstva na vytvorenie projekčných blokov, výsledky z prerokovania 

návrhov a požiadaviek vlastníkov, schválené všeobecné zásady funkčného usporiadania 

územia a miestne podmienky. 

 Zásady sú platné, ak s nimi súhlasia účastníci, ktorí vlastnia najmenej dve tretiny 

výmery pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav. Za súhlas s návrhom zásad sa 

považuje a to, ak vlastník nepodá námietku alebo námietka je neopodstatnená. 

 Zásady na umiestnenie nových pozemkov sa v zmysle § 11 ods. 23 zákona a § 26 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zverejňujú verejnou 

vyhláškou tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli tunajšieho odboru ako aj Obecného úradu 

v Vojňanoch počas 15 dní.  

 Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Námietky je možné podať do 15 dní odo 

dňa doručenia na tunajší odbor.  

 

 S pozdravom 

 

 

                                                                                                     Ing. Vladimír Harabin 

                                                                                                               vedúci odboru 

 

 

 

Prílohy: Zásady na umiestnenie nových pozemkov 

 

 

 

Dátum vyvesenia: ...................................        Dátum zvesenia: .................................... 
                                       (podpis a pečiatka)              (podpis a pečiatka) 

 



 

OKRESNÝ ÚRAD KEŽMAROK 

Pozemkový a lesný odbor 
Ul. Mučeníkov č. 4, 060 01 Kežmarok 

 
známym vlastníkom pozemkov  

v katastrálnom území Vojňany 

 

 

 

Naše číslo                                      Vybavuje / linka                                       V Kežmarku 

                                        Ing. Schindlerová M./0527879927                       

 

 

VEC 

Zásady na umiestnenie nových pozemkov v obvode pozemkových úprav  Vojňany – 

doručenie 

 

 Okresný úrad Kežmarok, Pozemkový a lesný odbor (ďalej len „správny orgán“), ako 

orgán príslušný podľa § 5 zákona 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“) 

 

 v zmysle § 11 ods. 23 zákona doručuje zásady na umiestnenie nových pozemkov 

v obvode projektu pozemkových úprav v k.ú. Vojňany. 

  

 Návrh zásad bol vypracovaný v súlade s § 11 zákona. Podkladom pre vypracovanie 

zásad bol návrh predstavenstva na vytvorenie projekčných blokov, výsledky z prerokovania 

návrhov a požiadaviek vlastníkov, schválené všeobecné zásady funkčného usporiadania 

územia a miestne podmienky. 

 Zásady sú platné, ak s nimi súhlasia účastníci, ktorí vlastnia najmenej dve tretiny 

výmery pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav. Za súhlas s návrhom zásad sa 

považuje a to, ak vlastník nepodá námietku alebo námietka je neopodstatnená. 

 Zásady na umiestnenie nových pozemkov sa v zmysle § 11 ods. 23 zákona a § 26 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zverejňujú verejnou 

vyhláškou tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli tunajšieho odboru ako aj Obecného úradu 

v Vojňanoch počas 15 dní a známym vlastníkom sa doručia do vlastných rúk. 

 Námietky proti zásadám je možné podať do 15 dní odo dňa doručenia na tunajší 

odbor.  

 

 S pozdravom 

 

 

 

 

                                                                                                     Ing. Vladimír Harabin 

                                                                                                             vedúci odboru 

 

 

Prílohy: Zásady na umiestnenie nových pozemkov 

 

 



 

 

 

 

    


