
oKREsNÝ
Ún'no
SENEC

č. : OU-SC-PLD -20 19 l 0I 59 46-4 lMa
Senec, 28. I0.2019

VEREJNÁ wrĺĺ,ÁŠrł
Vec:
Nariadenie konanĺa o začatí pozemkovÝch úpľav
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z,iznamu ĺ1
PńIohyllisty: Vybauuje:

okresný úľad Senec, pozemkový a lesný odbor, ako vecne a miestne príslušný oľgán štátnej

správy podľa ustanovenia $ 5 ods. 4 zákonač,.330lI99I Zb. o pozemkoqých úpravách, usporiadaní

päzeńŕoveho vlastníctvá, pozemkových úľadoch, pozemkovom fonde a pozemkových

spo1očenstvách, v zĺeĺi neskorších pľedpisov (ďalej len ,,zfüon č,. 330lL991 Zb- v znení neskoľších

predpisov"),
nariaďuje

podl'a $ 7, ods. 2 zálkona č. 330/199l Zb. vznęní neskoľších predpisov, konanie ozačati
po'"*ór.ych úprav (prípľavné konanie) foľmou jednoduchých pozemkoqých úpľav (ďalej len

,,JPÚ.,; v ůasti kĺastrđlnóho územia Studené v lokalite Pod hľadskou' na zák|ade žiadosti, ktoru

podal Ŕou".t Dičér, bytom Bľatislava' Dôvodom ĺa zač,^atíe pozemkoqých úprav podl'a $ 2 ods. l
pĺ'*. b) zákona ĺ' izoĺtggl Zb. v znení neskorších pľedpisov, ^źr'!ť 

skutočnosť, že đošlo

k podstatnýmzmeĺámvo vlastníckych a užívacichpomeľoch v obvode JPU.

Dôvody nariadenia prípravného konania:

Dňa 30. Og.2Ol9 bola doručená okľesnému úradu Senec, pozemkovému a lesnému odboru

(ďalej len ,,oÚ Senec, PLo") žiadosť Róbeľta Dičéľa, býom Bľatislava (ďalej len ,,Žiadateľ") o

pouoí"''ie vykonania pozemkoqých úprav foľmou JPÚ podľa $ 8b zákona č:.330lI99I Zb. v zĺeni
neskorších predpisov v časti katastľálneho územia Studené v lokalite Pod hradskou.

Návrh na vykonanie JPÚ žiađateľ odôvodnil Ęm, že došlo k podstatným zmenĺĺm vo

vlastníckych auživacích pomeroch v obvode JPÚ, pričom pozemky v obvode pozemkových úpľav

maj ú poľnohospodárske využitie.
Cieľom navrhovaných pozemkových úprav má byt scelenie rozdrobeného vlastníctva

a racionálne ľozmiestnenie nových paľciel.
Do obvodu JPÚ majú bý zefunuté paľcely KNE č. 5412,5413, 5414,5415, 5416, 5417,54ll8,

57ll,57lŻ,5713,57l4,57lš,5716,5717,5718,5719,57lI0,57l|4,57l15,57116,57lI7,57lI8,57lt9,
57120, slizl,57122,57123,57124,57125,57126,57127, alebo ich časti ačasť paľcely KNC č. 58

v katastľálnom území Studené, pričom ľiešené územie zaľŕř:r- plochu 567 09I m'. Navľhovaný

obvod JľÚje zobrazený v gľafickej pľílohe tohto nariadenia.

Pođřa $ 8 b zakoná č,. 33OlI991 Zb. v znení neskorších pľedpisov, oÚ Senec, PLo môŽe

povoliť vykonanie PÚ formou jednoduchých pozemkových úprav So zjednodušenou

äokumentáóiou' ak sa rieši len časť katastľálneho územia alebo hospodárskeho obvodu.

Dňom podania návrhu sa podľa $ 18 zakona č:. 7111967 Zb. o spľávnom konaní v zĺeni
neskorších pľedpisov zač,a|o konanie o pozemkoqých úpravách'

Vlastníci anájomcovia pozemŕov nacháázajtiich sa vnavrhovanom obvode JPÚ, ako aj

vlastníci ostatného nehnuteľnéhó poľnohospodĺĺľskeho majetku, nachtĺđzajÍlceho sa v tomto obvode,

oprávnené osoby zo súvisiacich iných vecných pľáv v obvode PÚ, Slovenský pozemkoqi fond

a obec sú účastníkmi tohto konania.
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oÚ Senęc, PLo zároveňvyzývaúčastníkov konania, Ęzické osoby a právnické osoby, ktoré
môžu bý' dotknuté pozemkoqými úpravami v ich pôsobnosti, alebo v ich právach, aby sa v lehote
do 30 vyjadľili k návrhu na začatie konania o JPÚ' aby uplatnili svoje námietky, pripomienky a
návrhy na ľiešenie vlastníckych aužívacích pomeľov k pozemkom v obvode JPÚ.

Účelom prípravného konania je preverenie dôvodov, naliehavosti, hospodárskej účelnosti
vykonania JPU a záujmu vlastníkov, uŽívateľov a ostatných účastníkov konania o pozemkové
úpravy v navľhovanom obvode. Nakol'ko je obvod projektu pozemkových úprav súčasťou žiadosti,
je teda zrejmý a jednoznačne definovaný.

Podľa $ 20, zákona č. 330lI99I Zb. v znení nęskorších predpisov, náklady na pozemkové
úpravy povolané podľa $ 2 ods. 3, wátane nákladov na činnosť združeniaúčastníkov ĺpÚ uhľadĺ s
výnimkou osobných a vecných nákladov štátnych orgánov ten, na koho žiadosť boli pozemkové
úpravy vykonané.

Na základe výsledkov prípravného konania oÚ Senec, PLo rozhodne podľa $ 8 zákona č.
330lI99I Zb. v zneĺí neskorších pľedpisov o povolení JPÚ.

Toto nariadenie prípravného konania sa doručuje v zmysle $ 7 ods. 3 zákona č,. 330lI99I
Zb. vznení neskorších predpisov verejnou vyhláškou podl'a $ 26 ods. 2 z. č,.7111967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších pľedpisov tak, že sa vyvesí na úľadnej tabuli tunajšieho
uradu po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne sa nariadenie zveľejní
na dočasnej uradnej tabuli tunajšieho úradu v obci Most pri Bratislave spôsobom v mieste
obvyklým.

Na naľiadenie prípravného konania sa nevďahuje všeobecný predpis o spľávnom konaní.

Príloha
gľaťrcké znźnomenie navrhovaného obvodu JPÚ

Doručuje sa
Navrhovateľ - Róbeľt Dičér, Nevädzová I72I|/6F,821 01 BľaÍislava
obecný urad Most pri Bratislave, ć. 96,900 46 Most pri Bľatislave _ 2x

Na vedomie
obecný úrad Miloslavov, 900 42 Miloslavov 181

Slovenský pozemkový fond, Ro Bratislava, Trenčianska 55, Bratislava
okľesný úrad Senec' katastrálny odbor, Hurbanova 2I,903 01 Senec
AGRO MALINOVO a. s., Tomášovskázz,900 45 Malinovo
Roľnícke druŽstvo podielnikov, Most pľi Bratislave
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Mgľ. Helena Fľan
vedúca odboľu

Potvrdenie doby vyvesenia.

Obec Miloslavov
Mitoslavov 1Bt e)9ilÜ42'M'í1'öšlavov

00 304 948 DIČ: 2a206621'82.
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