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OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD HUMENNÉ 
Mierová 4, 066 01 Humenné  

Číslo: 2013/ 00036-50-KM                                           V Humennom, dňa 01.02.2013 
 

 

 

 

        Účastníkom pozemkových úprav 

        podľa rozdeľovníka 
 

 

Vec 

Prerokovanie návrhov a požiadaviek na určenie nových pozemkov – pozvánka 

 

Obvodný pozemkový úrad Humenné (ďalej len „správny orgán“) ako orgán príslušný 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“), v súlade s ustanovením § 11 ods. 18 zákona v súčinnosti 

so zhotoviteľom projektu, firmou Agill, s.r.o. (ďalej len „zhotoviteľ projektu“) Vás týmto pozýva na 

prerokovanie návrhov a požiadaviek vlastníkov na určenie nových pozemkov podľa § 11 ods. 18 

zákona. 

 

Individuálne prerokovanie sa po vzájomnej dohode správneho orgánu, Združenia účastníkov 

pozemkových úprav v katastrálnom území obce Lieskovec, obce Lieskovec a zhotoviteľa projektu 

uskutoční v určenom termíne, dňa   

 

15.2.2013 (v piatok) v čase od 8.00 hod. – 16.00 hod. na Obecnom úrade v Lieskovci 

16.2.2013 ( v sobotu) v čase od 9.00 hod. – 14.00 hod. na Obecnom úrade v Lieskovci 
 

Na základe prerokovania požiadaviek vlastníkov a ďalších podkladov podľa § 11 ods. 18 

zákona budú dohodnuté zásady na umiestnenie nových pozemkov (ďalej len „ZUNP“), so združením 

účastníkov projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Lieskovec, ktoré budú zverejnené a 

doručené do vlastných rúk všetkým známym vlastníkom.  

 

Obsahom ZUNP je stanovenie základných, rámcových pravidiel, podľa ktorých sa budú 

umiestňovať nové pozemky. Správny orgán za účasti zhotoviteľa podľa § 12 ods. 6 zákona prerokuje 

návrh nového usporiadania pozemkov s dotknutými vlastníkmi pozemkov v prvom polroku 2014.  

 

Ak sa na prerokovaní návrhov a požiadaviek zo závažných dôvodov nemôžete v určený termín 

dostaviť a doposiaľ ste správnemu orgánu nezaslali vyplnený dotazník o zisťovaní zámerov 

vlastníka pri nakladaní s pozemkami v novom stave, žiadame Vás o doručenie dotazníka na 

adresu: 

 

Obvodný pozemkový úrad Humenné, Mierová 4, 066 01 Humenné 

Agill, s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov 

Obec Lieskovec, Obecný úrad Lieskovec č. 122, 067 45 Topoľovka 

 

v určenej lehote do 16.2.2013.  Prípadne sa môžete dať zastupovať na prerokovaní inou 

osobou na základe písomnej plnej moci, ktorú táto predloží v origináli. Táto povinnosť odpadá 

pokiaľ ste splnomocnenie na zastupovanie vo veci projektu pozemkových úprav v katastrálnom 

území Lieskovec už odovzdali správnemu orgánu v doterajšom konaní. 
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Dotazník,  príhlášku a splnomocnenie pre projekt pozemkových úprav v katastrálnom území 

Lieskovec si môžete stiahnúť na internetovej stránke http://www.pozemkovyurad.sk  

 

 

Zároveň Vás informujeme, že Vaše návrhy a požiadavky na určenie nových pozemkov sa 

v zásadách na umiestnenie nových pozemkov zohľadnia len v prípade, ak nebudú v rozpore so 

zákonom č.330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a inými zákonmi, ktorých sa konanie o 

pozemkových úpravách dotkne. V prípade, že sa do tvorby ( prerokovania ) ZUNP nezapojíte, Vaše 

neskoršie požiadavky po schválení ZUNP už nebude možné zohľadniť.  

 

Príloha: 

Informácia k Zásadam na umiestnenie nových pozemkov    

                

 

 

 

Ing. Ján Obšitník 

    riaditeľ úradu 
 

 

 

Rozdeľovník: 

1.  všetci známi vlastníci v obvode PPÚ Lieskovec 

2.  Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor, Štefánikova 22, 066 01 Humenné 

3. Lesy SR, š.p., Banská Bystrica, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica            

4. Obec Lieskovec, Obecný úrad Lieskovec č. 122, 067 45 Topoľovka  

5. Združenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Lieskovec, Obecný úrad Lieskovec  

    č.122, 067 45 Topoľovka 

6. Agill, s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov 
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