OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD HUMENNÉ
Mierová 4, 066 01 Humenné
________________________________________________________________________________
č. 2012/00041-585-ŠM
V Humennom 10.09.2012

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Zverejnenie zásad na umiestnenie nových pozemkov.
Obvodný pozemkový úrad Humenné ako správny orgán podľa § 5 ods. 5 zákona SNR 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“):
1. zverejňuje, dňa 17.09.2012 v obci Jasenov, okres Humenné, kraj Prešovský, v súlade s § 11
ods. 23 zákona, Zásady na umiestnenie nových pozemkov (ďalej len „ZUNP“) v obvode
pozemkových úprav Jasenov. ZUNP vypracoval GEOEX s.r.o., Banská Bystrica, na základe
zmluvy o dielo a splnomocnenia o zastupovaní v konaní o pozemkových úpravách, podľa
nariadenia pozemkových úprav Obvodného pozemkového úradu v Humennom č. 2009/003952-OJ zo dňa 15.05.2009.
2. prerokoval, podľa § 11 ods. 18 zákona, s vlastníkmi ich návrhy a požiadavky na určenie
nových pozemkov formou vyplnenia dotazníka a tiež na spoločnom prerokovaní dňa 20.08.2012
a neskôr aj na individuálnych rokovaniach v dňoch 21.-22.08.2012. Na základe výsledkov
prerokovaných pravidiel, miestnych podmienok a všeobecných zásad funkčného usporiadania
územia v obvode pozemkových úprav Jasenov, boli s predstavenstvom Združenia účastníkov
pozemkových úprav Jasenov dohodnuté zásady na umiestnenie nových pozemkov,
3. doručí ZUNP všetkým známym vlastníkom do vlastných rúk, v súlade s § 11 ods. 23 zákona,
4. určuje lehotu, všetkým známym vlastníkom, na podanie námietok k zverejneným ZUNP,
v súlade s § 27 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Námietky je možné podať na
Obvodnom pozemkovom úrade Humenné do 15 dní odo dňa doručenia ZUNP.
5. schváli platnosť ZUNP, podľa § 11 ods. 23 zákona, ak s nimi budú súhlasiť účastníci, ktorí
vlastnia najmenej dve tretiny výmery pozemkov, na ktorých sú nariadené pozemkové úpravy.
Za súhlas sa považuje aj to, ak vlastník nepodá námietku alebo námietka je neopodstatnená.
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Doručuje sa:
1.

verejnou vyhláškou na úradnej tabuli Obvodného pozemkového úradu Humenné, Mierová 4,
066 01 Humenné

2.

Obec Jasenov, Obecný úrad Jasenov, Hlavná č.337, 066 01 Humenné - 2x, (1 exemplár na
zverejnenie)

3.

a/a

Na vedomie:
1. GEOEX s.r.o., Kukučínova 5, 974 01 Banská Bystrica

