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ul. Rozmarínová 4, 934 01 Levice
______________________________________________________________________________________
OU-LV-PLO1-2022/000130-189
Levice, 12.10.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov pre projekt pozemkových
úprav v k.ú. Veselá
Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor ( ďalej len „OU-LV-PLO“ ), ako príslušný orgán
v zmysle §5 ods.4 zákona č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, v znení účinnom do
31.08.2022 (ďalej len „ zákon o PÚ“), podľa §11 ods. 23 zákona o PÚ
oznamuje účastníkom konania, že Zásady umiestnenia nových pozemkov (ďalej len „ZUNP“)
v obvode projektu pozemkových úprav v k. ú. Veselá (ďalej len „PPÚ“),
ktoré boli zverejnené verejnou vyhláškou vydanou Okresným úradom Levice, pozemkový a lesný odbor
pod č. OU-LV-PLO1-2022/000130-170, zo dňa 24.08.2022, v období od 24.08.2022 nasledujúcich 15 dní
a známym vlastníkom, resp. účastníkom konania doručené do vlastných rúk
vyhlásil Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor
v zmysle § 11 ods. 23 zákona o PÚ za
PLATNÉ.
Správny orgán prerokoval podľa §11 ods.18 zákona o PÚ s vlastníkmi ich návrhy a požiadavky na
určenie nových pozemkov počas osobných rokovaní dňa 28.06.2022 a 29.06.2022, resp. formou tlačivadotazníka „Prerokovania návrhov a požiadaviek na určenie nových pozemkov“ doručeného na správny
orgán resp. do kancelárie projektanta. doručeného na správny orgán. Na základe výsledkov prerokovaní s
vlastníkmi, miestnych podmienok a schválených Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia
v obvode PPÚ, bol na rokovaní predstavenstva Združenia účastníkov pozemkových úprav dňa 03.08.2022
dohodnutý návrh ZUNP.
V zmysle §11 ods. 23 zákona o PÚ sú ZUNP platné, ak s nimi súhlasia účastníci, ktorí vlastnia
najmenej dve tretiny výmery pozemkov, na ktorých sú povolené alebo nariadené pozemkové úpravy.
Návrh zásad sa zverejní verejnou vyhláškou a doručí sa známym vlastníkom do vlastných rúk. Za súhlas s
návrhom zásad sa považuje aj to, ak vlastník nepodá námietku alebo námietka je neopodstatnená.
V zákonom stanovenej lehote neboli na OU-LV-PLO doručené žiadne námietky, správny orgán
v súlade s §11 ods.23 zákona o PÚ konštatuje, že ZUNP sú platné vo zverejnenom znení.
Toto doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na
úradnej tabuli správneho orgánu, úradnej tabuli v obci Šarovce spôsobom v mieste obvyklým, súčasne na
ich webových sídlach a zároveň na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli.
1 Príloha
Platné znenie ZUNP
Doručuje sa
- Obec Šarovce, obecný úrad, 935 52 Šarovce 128 – 2x ( 1exemplár na vyvesenie )
- Účastníkom konania prostredníctvom predstavenstva Združenia účastníkov pozemkových úprav
v Šarovciach, k.ú. Veselá
- úradná tabuľa OU-LV
- a/a
Ing. Miloš Mrkvica
vedúci odboru
Potvrdenie doby vyvesenia:
Vyvesené od: ..........................

do: ..............................

pečiatka, podpis .........................................
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