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V Rimavskej Sobote 20.10.2015

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav
Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny
orgán podľa zákona č. 180/2013 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom č. 330/1991 Zb. o pozemkových
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”)
nariaďuje
konanie o začatí jednoduchých pozemkových úprav (prípravné konanie) podľa § 7 ods. 2
zákona v katastrálnom území Hrachovo, lokalita hospodárske stredisko z dôvodu uvedeného v
§ 2 ods. 1, písm. h) zákona, že je potrebné usporiadať pozemky vzhľadom na ich budúce
použitie na iné účely ako je hospodárenie na pôde.
Dôvody nariadenia prípravného konania :
Dňa 10.09.2015 bol doručený na správny orgán návrh Poľnofarmy MOGBI, spol.
s r.o. , so sídlom Mieru 262, Hrachovo na vykonanie pozemkových úprav (ďalej len "PÚ")
formou jednoduchých PÚ podľa § 8d zákona v katastrálnom území Hrachovo, lokalita
hospodárske stredisko.
Návrh na vykonanie jednoduchých PÚ bol odôvodnený potrebou usporiadania
pozemkov a vlastníckych vzťahov v obvode hospodárskeho strediska z hľadiska plánovaných
investičných zámerov aj s prípadným využitím prostriedkov EÚ, a týka sa pozemkov
v navrhovanom obvode PÚ, ktorého hranice sú zakreslené v grafickom znázornení tvoriacom
prílohu tohto nariadenia.
Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor po preskúmaní tohto
návrhu nariaďuje v súlade s § 7 ods. 2 zákona konanie o začatí jednoduchých pozemkových
úprav (prípravné konanie).
Dňom podania návrhu sa podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov začalo konanie o pozemkových úpravách.
Vlastníci a užívatelia pozemkov nachádzajúcich sa v navrhovanom obvode PÚ, ako aj
vlastníci ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho majetku nachádzajúceho sa v tomto
obvode, oprávnené osoby zo súvisiacich iných vecných práv v obvode pozemkových úprav sú
účastníkmi konania o PÚ. Účastníkmi konania sú aj obec Hrachovo a Slovenský pozemkový
fond.
Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor zároveň vyzýva účastníkov
konania, aby sa v lehote do 30.11.2015 vyjadrili k návrhu na začatie konania o PÚ.
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Účelom prípravného konania je zistiť záujem vlastníkov, užívateľov a ostatných
účastníkov konania o pozemkové úpravy. Zároveň správny orgán zistí skutočnosti dôležité
pre určenie hraníc obvodu PÚ a určenie pozemkov, ktoré je potrebné vyňať z obvodu PÚ.
Podľa § 8d zákona o pozemkových úpravách navrhovateľ musí v prípravnom konaní
preukázať zabezpečenie financovania nákladov spojených s jednoduchými PÚ predložením
uzatvorenej zmluvy s fyzickou osobou a právnickou osobou podľa § 25 ods. 1 a 2 zákona.
Na základe výsledkov prípravného konania Okresný úrad Rimavská Sobota,
pozemkový a lesný odbor rozhodne podľa § 8 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov o povolení PU.
Toto nariadenie prípravného konania sa doručuje v zmysle § 7 ods. 3 zákona verejnou
vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli správneho orgánu po dobu 15 dní. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne sa nariadenie zverejní na dočasnej úradnej tabuli
správneho orgánu v obci Hrachovo.

Príloha : Navrhovaný obvod jednoduchých pozemkových úprav

pozemkový a lesný odbor
Hostinského ul. 4
979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA

Doručujeme:
Poľnofarma MOGBI, spol. s.r.o., Mieru 262, Hrachovo
Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Rimavská Sobota, Školská 1503
Obecný úrad Hrachovo
Miroslav Repka, KOVOS, Horná 157, Hrachovo
Okresný úrad Rimavská Sobota, katastrálny odbor, Kraskova 2, Rimavská Sobota
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov - referát pôdohospodárstva,
Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica
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