POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR
Pozemkové odde}enie
ul. Rozinarínová 4, 934 01 Levice

I ÚRAD

Levice,

OU-LV-PLO]-2022/000437-145

VEREJNÁ
Oznámenie

o platnosti

pozemkových

Zásad

úprav

VYHLASKA

umiestnenia

v k.ú.

Svodov,

8.4.2022

nových

Mikula,

pozemkov

Kukučínov,

pre projekt
lokalita

MVE

jednoduchých
Zeliezovce

Okresný ťirad Levice, pozeinkový
a lesný odbor ( d'alej len ,,OU-LV-PLO"
), ako príslišiíý
orgán
v zinysle j5 ods.4 zákona č.330/1991 Zb. o pozeinkovýcli
ťipravácli, usporiadaní pozei'nkovélio vlastníctva,
pozei'nkovýcli

ťiradocli,

pozeinkovoin

fonde

a o pozeinkovýcli

pi-edpisov (d'alej len,, zákoi'i"), podl'a 611 ods. 23 zákona
oznamuje účastníkom
konania, že Zásady umiestnenia

spoločenstvách,

nových

v obvode projektu
pozemkových
úprav vykonávané
formou
v k.Ú. Svodov, Mikula, Kukučínov,
lokalita MVE Zeliezovce

pozemkov

(d'alej

v znení

i'ieskorších

len,,ZUNP")

jednoduchých
pozemkových
(d'alej len,,JPU"),

úprav

ktoré boli zverejnené verejnou vyliláškou vydanou Okresnýin ťiradoin Levice, pozei'nkový a lesný odbor
pod č. OU-LV-PLO1-2022/OOO437-138,
zo dňa 24.1.2022, v období od 31.1.2022
nasledujťicich
15 dní
a znáinyin ťičastníkoin konania doručené do vlastných rúk
vyhlásil

Okresný

úrad

v zmysle

Levice,

pozemkový

%l1 ods. 23 zákona
P L A T N É.

a lesný odbor

za

Správny orgán prerokoval podl'a gll ods.18 zákona s vlastníkmi
iclí návrhy a požiadavky na určei'iie
novýcb pozeinkov počas osobných rokovaní dňa 31. august 2021, resp. forinou dotazníka ,,Prerokovania
návrhov a požiadaviek na určenie nových pozei'nkov" doručenélio na správny orgái'i. Na základe výsledkov
prerokovaní
s vlastníkini,
i'niestnycli podmienok
avšeobecnýcl'i
zásad funkčného
usporiadania
ťizemia
v obvode projektu JPÚ, bol na i-okovaní predstavenstva Združenia ťičastníkov pozeinkovýcli
úprav dňa
24.11.2021 dohodnutý návrli ZUNP.
V zi'nysle 511 ods. 23 zákona ZUNP sťi platné, ak s niini sťihlasia íičastníci, ktorí vlastnia najinenej dve
tretiny výmery pozei'nkov, na ktorýcli sťi povolené alebo nariadené pozeinkové ťipravy. Návrli zásad sa

zverejní verejnou VYllláŠkOLl a doručí sa znái'nyin vlastníkoin
sa

s

považuje aj to, ak vlastník

nepodá námietku

do vlastnýcli rťil<. Za súhlas s návrlioin
alebo náinietka je neopodstatnená.

V zákonoi'n stanovenej leliote neboli na OU-LV-PLO
doručené žiadne náinietky,
gll ods.23 zákona koiištatuje, že ZUNP sú platné vo zverejnenom
znení.

zásad

správny orgán v sťilade

Toto doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písoinnost' vyvesi po dobu 15 dní na ťiradnej
tabuli tunajšielio orgánu. Správny orgán zvei-ejňuje písoi'nnost'
sťičasne na svojoin webovoin sídle a na
ťiradnej tabuli inesta Želiezovce a obce Kukučínov spôsoboi'n v inieste obvyklýin
a na Centrálnej
ťiradnej
elektronickej tabuli.
I Prílolia
- Platné znenie Z'[JNP

veďťici óEťjo'í'-u
Potvrdei'iie

doby

vyvesenia:

l 2 ,APR.21]22
Vyvesené

od:

.........,,,,,,,,,,,,,,,

