Okresný úrad Levice
pozemkový a lesný odbor
Ul. Ľ. Štúra 53, 934 03 Levice
__________________________________________________________________________________
Ev.č.OU-LV-PLO-2014/00960
V Leviciach dňa 27.03.2014
Sp.č.OU-LV-PLO-2014/00015
Vec
Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Veľké Šarovce
Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor 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 neskorších
predpisov podľa § 14 ods. 1 zákon o pozemkových úpravách (ďalej len „zákon o pozemkových
úpravách“),
nariaďuje
vykonanie Projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Veľké Šarovce, obec Šarovce, okres
Levice, schváleného rozhodnutím Okresného úradu Levice, pozemkový a lesný odbor Ev.č. OU-LVPLO/2014/000610 zo dňa 20.02.2014, ktorého zhotoviteľom je SGS PROJECTS&BUSINESS s.r.o.,

Rostovská 45, 831 06 Bratislava.
Odôvodnenie
Rozhodnutím Okresného úradu Levice, pozemkový a lesný odbor Ev.č. OU-LVPLO/2014/000610 zo dňa 20.02.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.03.2014, bol Projekt
pozemkových úprav v katastrálnom území Veľké Šarovce schválený podľa §13 ods. 6 zákona
o pozemkových úpravách, ktorý bol nariadený rozhodnutím Obvodného pozemkového úradu
v Leviciach ev.č.2009/000549 zo dňa 25.3.2009 z dôvodov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) zákona
o pozemkových úpravách.
Vykonanie projektu pozemkových úprav spočíva najmä vo vytýčení vybraných podrobných
lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne, odovzdaní vytýčených lomových bodov
a následnom vyhotovení rozdeľovacieho plánu vo forme obnovy katastrálneho operátu novým
mapovaním.
Po dohodnutí so združením účastníkov pozemkových úprav bol vypracovaný postup prechodu
na hospodárenie v novom usporiadaní, ktorý sa podľa §14 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách
pripája k tomuto nariadeniu a spolu s ním sa zverejní.
Toto nariadenie sa doručuje verejnou vyhláškou tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli tunajšieho
úradu po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne sa nariadenie zverejní na
úradnej tabuli Obecného úradu Šarovce.
Príloha:
Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní.
Doručuje sa :
- účastníkom konania verejnou vyhláškou
- Obecný úrad Šarovce, 935 52 Šarovce - 2x, (1exemplár na vyvesenie)
- a/a
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