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Vec
Verejná vyhláška - ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPU v časti extravilánu k. ú. Omšenie, lokalita Na dolnom
konci.

Okresný úrad v Trenčín, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-TN-PLO“), ako príslušný orgán podľa § 5 ods.
4 zák. č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v spolupráci
s obcou Omšenie v súlade s § 24 ods. 1 zákona a v spojení s ustanovením § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov Vás pozýva na

ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav
v časti extravilánu katastrálneho územia Omšenie, lokalita Na dolnom konci (ďalej len „JPU“), ktoré sa uskutoční
dňa 03.09.2020 (vo štvrtok) o 10,00 hod.
v zasadačke obecného úradu Omšenie.

Pozývajú sa
a) vlastníci pozemkov podliehajúcich JPU,
b) nájomcovia pozemkov podliehajúcich JPU,
c) vlastníci ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho majetku nachádzajúceho sa v obvode JPU,
d) fyzické osoby a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť JPU dotknuté,
e) fyzická osoba alebo právnická osoba, na žiadosť ktorej sa JPU vykonávajú,
f) Slovenský pozemkový fond,
g) správca,
h) obec,

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPU sa bude riadiť nasledovným programom:

1. Prezentácia prítomných účastníkov JPU
2. Otvorenie, oboznámenie o doterajšom priebehu konania
3. Oboznámenie s cieľmi projektu JPU
4. Predloženie a schválenie rokovacieho poriadku ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPU
5. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
6. Úlohy združenia účastníkov pozemkových úprav
7. Predloženie a schválenie stanov združenia účastníkov JPU
8. Návrh kandidátov do predstavenstva združenia účastníkov JPU a jeho doplnenie
9. Voľba predstavenstva združenia účastníkov JPU
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10. Diskusia
11. Voľba funkcií členov predstavenstva združenia účastníkov JPU
12. Návrh na uznesenie a schválenie uznesenia
13. Záver

Táto pozvánka sa oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov tak, že sa v obci Omšenie vyvesí po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Zároveň je
zverejnená na úradnej tabuli OU-TN-PLO po dobu 15 dní a súčasne je zverejnená na webovom sídle správneho
orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia účastníkom konania.

Úrad potvrdí dobu vyvesenia:

Vyvesené od:……………………. do: ………………….… pečiatka, podpis……………………………

Na vedomie
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto
Okresný úrad Trenčín, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 1
GEOMETRA Trenčín s.r.o., Nám. Sv. Anny 21, 911 01 Trenčín 1

Mgr. Jana Hanzelová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k OU-TN-
PLO1-2020/001793-040

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2
Obec Omšenie, Omšenie 330, 914 43 Omšenie
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