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Rozhodnutie
o zmene obvodu PPU Záborie

Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad MARTIN, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie (ďalej len „OÚ Martin“) ako
príslušný orgán podľa ust. § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách, v
znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon“/ ako i v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov rozhodol takto:

Výrok
podľa ust. § 4 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách mení obvod projektu pozemkových
úprav (ďalej len „PPÚ“) v katastrálnom území ZÁBORIE, na základe rozhodnutia komisie pre zisťovanie
priebehu hraníc obvodu pozemkových úprav a zisťovanie zmien druhov pozemkov podľa skutočného
stavu v teréne tak, ako je znázornené v grafickej prílohe tohto rozhodnutia, ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou tohto rozhodnutia.

Z obvodu PPÚ sa vynímajú parcely C-KN č. 111/8, 111/9, 111/12, 111/13, 111/35 a č. 111/42 v k.ú.
ZÁBORIE.

Odôvodnenie
Pozemkové úpravy v katastrálnom území ZÁBORIE boli nariadené podľa ust. § 8 zákona č. 330/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov rozhodnutím Okresného úradu MARTIN, pozemkového a lesného odboru,
pozemkového oddelenia č. OÚ-MT-PLO1-2020/015000-RUS-P zo dňa 09.10.2020, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňom 26.10.2020, z dôvodu uvedeného v ust. § 2 ods. 1 písm. a zákona č. 330/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov.

Následne OÚ Martin, v súvislosti prebiehajúcimi pozemkovými úpravami v katastrálnom území Záborie
listom zo dňa 25.11.2020 zriadil komisiu v súlade s ust. § 3 ods. 3 zákona na zisťovanie priebehu hraníc
obvodu pozemkových úprav a zisťovanie zmien druhov pozemkov podľa skutočného stavu v teréne.
Komisia na pracovnom stretnutí dňa 16.12.2020 rozhodla o zmene hranice obvodu projektu pozemkových
úprav na základe skutočného stavu v teréne a vyňala pozemky evidované ako CKN parcela č. 111/8 (LV
č.348), 111/9 ( LVč.345), 111/12 (LV č.402), 111/13 ( LV č. 397), 111/35 ( LVč.348 ) a č. 111/42 ( LV č.348),
nakoľko komisionálnym šetrením sa zistilo, že uvedené parcely sú pozemky so stavbami rodinných domov
a oplotením, a preto by bolo neúčelné, aby boli zahrnuté v PPÚ
Okresný úrad môže zmeniť obvod projektu pozemkových úprav po rozhodnutí o nariadení alebo povolení
pozemkových úprav, ak ide o spresnenie hraníc obvodu projektu pozemkových úprav alebo z dôvodu
neúčelnosti vykonania pozemkových úprav na pozemkoch vytvárajúcich ucelený blok vo výmere do 50 ha.
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Rozhodnutie o zmene obvodu projektu pozemkových úprav sa doručuje verejnou vyhláškou. Účastníkovi
pozemkových úprav (ďalej len „účastník“), ktorého sa zmena obvodu projektu pozemkových úprav týka,
sa rozhodnutie doručuje do vlastných rúk.

Nakoľko boli splnené podmienky ust. § 4 ods. 5 zákona, OÚ Martin rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V súlade s ust. § 4 ods. 5 zákona sa toto rozhodnutie oznámi verejnou vyhláškou podľa ust. § 26 ods. 2
správneho poriadku tak, že sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a na internetovej
stránke Okresného úradu MARTIN. Súčasne sa rozhodnutie zverejní na úradnej tabuli v Obci ZÁBORIE
po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Poučenie
V zmysle ust. § 4 ods. 5 zákona proti rozhodnutiu o zmene obvodu projektu pozemkových úprav nie je
prípustný opravný prostriedok.

Príloha:
1. Zmena obvodu PPÚ - grafická príloha

Mgr. Dušan Doboš
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10116

Doručuje sa
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02  Trnava, Slovenská republika
Juraj Guráň, Záborie 68, 038 03  Záborie, Slovenská republika
Ivona Guráňová, Záborie 68, 038 03  Záborie, Slovenská republika
Katarína Kuruczová, Záborie 61, 038 03  Záborie, Slovenská republika
Igor Loboz, Záborie 74, 038 03  Záborie, Slovenská republika
Zuzana Lobozová, Záborie 74, 038 03  Záborie, Slovenská republika
Roman Spišák, Záborie 64, 038 03  Záborie, Slovenská republika
Miroslava Takácsová, Záborie 64, 038 03  Záborie, Slovenská republika
Obec Záborie, Záborie 21, 038 03  Sklabiňa, Slovenská republika


