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Vec
Nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou - verejnou vyhláškou

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 4 písm. k/
zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a podľa § 20, 23 zákona č.
220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov /ďalej len „zákon“/ na základe upozornenia prokurátora č.: Pd 50/22/5505-11 zo dňa 07.06.2022, vo veci
prijatej žiadosti od Obce Jalovec, Jalovec č. 170, 032 21 Bobrovec zo dňa 18.01.2022 o vydanie rozhodnutia k zmene
druhu pozemkov v k.ú. Jalovec v zmysle § 11 zákona pre prístupovú komunikáciu, ktorá bola postavená pred 25.
júnom 1992 na poľnohospodárskych pozemkoch parc. č. KN-C 252/67, KN-C 252/68, KN-C 252/69, KN-C 252/70,
KN-C 254/16 a KN-C 254/17 v k.ú. Jalovec, v rozsahu celých pozemkov, vedených v katastri nehnuteľností ako
poľnohospodárska pôda, druh pozemkov – záhrada a orná pôda,

nariaďuje v zmysle §21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho zmien a doplnkov / ďalej len
„správny poriadok“/ ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou na deň

07.07.2022 - štvrtok o 10.00 hod. so zrazom pred Obecným úradom v Jalovci, Jalovec č. 2, 032 21 Bobrovec,

prostredníctvom verejnej vyhlášky v zmysle § 26 ods. 1 správneho poriadku, z dôvodu, že účastníci konania –
vlastníci parcely č. KN-C 252/68 v k.ú. Jalovec s poradovým č. 5 (Júlia Bohušová, Bobrovček č. 48, Dátum
narodenia-) a č. 10 (MADAJOVÁ Mária r. Lepiš, 22.1.1866-16.10.1951, č. 28, Dátum narodenia: 22.01.1866) na
liste vlastníctva č. 443 pre k.ú. Jalovec, nie sú mu známi resp. ich pobyt nie je známi, a nie sú ani v správe Slovenského
pozemkového fondu, Búdková 36, Bratislava.

POUČENIE

V zmysle § 3 ods. 1 písm. d) zákona je každý vlastník poľnohospodárskej pôdy alebo nájomca a správca
poľnohospodárskej pôdy povinný usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v
katastri, a v zmysle § 3 ods. 2 zákona je vlastník, prípadne užívateľ povinný požiadať orgán štátnej správy ochrany
poľnohospodárskej pôdy o zmenu druhu pozemku podľa § 11 alebo § 19 alebo o vyznačenie zmeny druhu pozemku
v katastri, ak takáto zmena nevyžaduje rozhodnutie orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona.
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Verejná vyhláška

Toto nariadenie sa vyvesí ako verejná vyhláška po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného úradu v Jalovci a na
úradnej tabuli správneho orgánu. Po zvesení potvrdený originál obecný úrad vráti správnemu orgánu.

Vyvesené od: ..................................................... do: ..........................................

Potvrdené dňa: ................................................... pečiatka, podpis: .............................................

Ing. Katarína Uhríková
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-LM-PLO1-2022/002607-015

Obec Jalovec, Jalovec 2, 032 21 Bobrovec
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, Trnava
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