OKRES NÝ
ÚRAD
MALACKY

pozemkový a Jesný odbor

Zn. OU-MA-PLO-20 18/521-1 74/TKÁ

V Malackách, dňa 01.08.2018

OZNÁMENIE
O konaní na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade ZO SZZ 6— 90
Lozorno- Podzbrodka 6-90 v katastrálnom území Lozorno, v zmysle ~ 13 zákona č. 64/1997
Z.z.
Okresný úrad v Malacky, pozemkový a lesný odbor ( d‘alej len OÚ-MA-PLO), ako príslušný
orgán v zmysle ~ 18 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z. z. (d‘alej len zákon), schválil úvodné podklady
na spracovanie projektu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom
v záhradkovej osade 6-90 Lozorno Podzbrodka 6-90 podľa ~ 9 ods. 4 zákona rozhodnutím
Zn. PLO-2015/00490-51/TKA zo dňa 16.01.2015, ktoré nadobudlo právoplatnost‘
dňa
07.09.20 15 a podl‘a ~ 10 ods. 5 rozhodnutím zn. PLO-2015/00490-128/TKA zo dňa 28.09.2015,
ktoré nadobudlo právoplatnost‘ dňa 23.06.2017, rozhodol o spósobe náhrady a určení obvodu
pozemkových úprav na vyporiadaňie vlastníctva k pozemkom, zabezpečil vypracovanie projektu
pozemkových úprav v súlade s ~ 12 zákona a po jeho vyhotovení podľa ~ 13 zákona
—

Oznamuje pokračovanie konania

Súčasťou tohto oznámeniaje vypracovaný projekt pozemkových úprav (register nového stavu)
v zábradkovej osade, ktorý obsahuje:
1.

Sprievodná správa
-

-

-

-

-

-

Telefón
+421/347971 295

Súbrrmá správa
Rekapitulácia konania
Zoznam jednotlivých užívateľov s uvedením pozemkov, ktoré
obhospodarujú, s určením ich hodnoty zodpovedajúcej výške náhrady
Zoznam spoločných pozemkov s určením ich hodnoty zodpovedajúcej
výške náhrady
Zoznam vlastníkov, o ktorých spósobe náhrady rozhodol okresný úrad
10 ods. 3 písm. a! zákona) s uvedením výšky náhrady

(~

Výpis pre oprávneného z t‘archy zo zoznamu vlastníkov, o ktorých spósobe
náhrady rozhodol okresný úrad

Fax
+421/34 77 23 854

E~maiI
slavka.tkacenkova@niinv.sk
opl.ma@minv.sk

Internet
www.minv~sk

Ičo
00151866

Prílohy
-

Doterajšie rozhodnutia

3.

Overenie projektu

4.

CD

K projektu pozemkových úprav možno podat‘ námietky na Okresný úrad Malacky,
pozemkový a lesný odbor v lehote do 15 dní odo dňa doručenia výpisu alebo zverejnenia.
Do podkladov návrhu projektu pozemkových úprav možno nahliadnut‘ na Obecnom úrade
v Lozorne počas stránkových hodín.
Toto oznámenie v zmysle ~ 13 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z. z. a ~ 26 zákona č. 71/1 967 Zb.
o správnom konaní doručuje verejnou vyhláškou tak, že sa vyvesí v obci Lozorno počas 30 dní
spósobom v mieste obvyklom. Posledný deň tejto lehotyje dňom doručenia.
Vlastníkom, ktorých miesto trvalého pobytu je známe sa súčasne doručuje do vlastných rúk
výpis z návrhu projektu, proti ktorému móžu podat‘ námietky na Okresný úrad Malacky,
pozemkový a lesný odbor v lehote do 15 dní odo dňa ich doručenia. Výpis z návrhu projektu,
týkajúci sa pozemkov nezistených vlastníkov sa doručuje Slovenskému pozemkovému fondu.
Týmto oznámením o pokračovaní konania sa nabrádza oznámenie Zn. 2010/0396/122147/07-TKÁ zo dňa 22.03.2010. z dóvodu nadobudnutia účinnosti zákona č. 57/2011 Z.z..
ktorým sa novelizoval zákon č. 64/1997 Z.z.
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OKRESNÝ ÚRAD MALACKY
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