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OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD HUMENNÉ 
Mierová 4, 066 01 Humenné  

Č.j.: 2010/00088-16-KM                                                             V Humennom, dňa 19.11.2010 
 
                                                                                             

 
 

OZNÁMENIE - VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
                                                                                                                                                                                                                      
     Obvodný pozemkový úrad  Humenné ako príslušný 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 o pozemkových úpravách“) na základe ustanovenia § 
24 ods.1 zákona o pozemkových úpravách v spolupráci s Obcou Lieskovec 
 

zvoláva 
   

ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území  
Lieskovec, 

 
ktoré sa bude konať 

dňa 15.12.2010 o 1630 hod. v Kultúrnom dome Obce Lieskovec 
 

s nasledujúcim programom: 
1. Otvorenie 
2. Informácia o projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Lieskovec  
3. Predloženie návrhu stanov združenia účastníkov pozemkových úprav a ich schválenie 
4. Voľba členov predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav  
5. Diskusia 
6. Návrh na uznesenie 
7. Záver 
      

Odôvodnenie 
 

     Pozemkové úpravy v katastrálnom území Lieskovec boli podľa § 8 ods.1 zákona o 
pozemkových úpravách nariadené rozhodnutím Obvodného pozemkového úradu Humenné 
(ďalej len OPÚ Humenné) Č.j. 2009/00407-1-FJ zo dňa 14.05.2009, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 01.06.2009. Vykonávajú sa v zmysle § 2 ods.1 písm. a) zákona o 
pozemkových úpravách z dôvodu, že je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích 
pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred 
účinnosťou zákona o pozemkových úpravách. 
 
     Účastníci pozemkových úprav na ustanovujúcom zhromaždení utvárajú na obstaranie 
svojich spoločných záležitostí združenie účastníkov pozemkových úprav, schvália stanovy 
združenia a zvolia predstavenstvo ako výkonný orgán združenia. Najvyšším orgánom 
združenia účastníkov je zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav. Ustanovujúce 
zhromaždenie účastníkov zvoláva obvodný pozemkový úrad a obec.    
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     V zmysle rozhodnutia OPÚ Humenné Č.j. 2009/00407-1-FJ zo dňa 14.05.2009 o nariadení 
pozemkových úprav v katastrálnom území Lieskovec, účasť na tomto zhromaždení sa 
považuje za prihlásenie sa o účasť na pozemkových úpravách na účel spolupráce pri 
pozemkových úpravách a uplatnenia svojho práva. Zastupovanie na zhromaždení je možné 
len základe písomného splnomocnenia. Vlastníka, ktorý sa neprihlási v stanovenej lehote o 
účasť na pozemkových úpravách bude v konaní zastupovať Slovenský pozemkový fond alebo 
správca a jeho dodatočné požiadavky na určenie nových pozemkov sa nebudú v projekte 
zohľadňovať.  
          Návrh stanov združenia účastníkov pozemkových úprav bude zverejnený na úradnej 
tabuli OPÚ Humenné, na dočasnej úradnej tabuli OPÚ Humenné v Obci Lieskovec a na 
internetovom portáli OPÚ Humenné (www.pozemkovyurad.sk 23.11.2010. 
 
 
 
             Ing. Gabriel Hudák 
                  riaditeľ OPÚ   
 
 
Poučenie: V zmysle §  24 ods.1 zákona  o  pozemkových  úpravách v znení neskorších 
  predpisov sa toto oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 zákona  
  č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov tak, že sa 
  vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto 
  lehoty je dňom doručenia. Súčasne sa oznámenie zverejní na dočasnej úradnej  
  tabuli správneho orgánu v Obci Lieskovec.   
 
Doručujeme: 
Účastníkom konania verejnou vyhláškou 
 
Na vedomie: 
1. Obec Lieskovec, Obecný úrad  - 2x; 1x s cieľom doručenia formou verejnej vyhlášky 
2. Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor, Štefánikova 22, 066 01 Humenné -      
    pozvánka  
3. Lesy SR š.p. Banská Bystrica, OZ Vranov n/T., Čemernianska 136, 093 03 Vranov n/T. -    
    pozvánka 
4. AGILL s.r.o. Prešovská 149/1, 094 31 Hanušovce nad Topľou - pozvánka       
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvesené od:.............................. do:............................... pečiatka, podpis ..................................                                       

http://www.pozemkovyurad.sk

