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Číslo spisu
OU-CA-PLO1-2020/000140-039

Vybavuje

Čadca
02. 03. 2020

ROZHODNUTIE
o povolení jednoduchých pozemkových úprav

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-PLO“), ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4
zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov na základe žiadosti o povolenie
konania o jednoduchých pozemkových úpravách v časti katastrálneho územia Krásno nad Kysucou, lokalita „Pod
Močiarom“, podanej spoločnosťou AGRO Marec, s. r. o., so sídlom Riečky 973, Klokočov, zastúpenej jej konateľom
Pavlom Marcom zo dňa 02.10.2019 a po zhodnotení výsledkov prípravného konania, v súlade s § 46 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

1. podľa § 8 ods. 1 v spojení s § 8b ods. 1 a § 8d zákona 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“)
p o v o ľ u j e
pozemkové úpravy formou jednoduchých pozemkových úprav k nehnuteľnostiam v lokalite s názvom „Pod
Močiarom“ v katastrálnom území Krásno nad Kysucou z dôvodov uvedených v § 2 ods.1 písm. h) zákona. To
znamená, že tieto pozemkové úpravy sa vykonávajú z dôvodu, že je potrebné usporiadať pozemky vzhľadom
na ich budúce použitie na iné účely, ako je hospodárenie na pôde, v tomto konkrétnom prípade na budúcu
výstavbu rodinných domov, výstavbu bytových domov, zriadenie plochy izolačnej zelene od budúcej diaľnice a
zriadenie plochy verejnej zelene v ochrannom pásme nadzemného elektrického vedenia v súlade so súčasne platnou
územnoplánovacou dokumentáciou Mesta Krásno nad Kysucou (ďalej len „UPD“).

2. podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona
u r č u j e
obvod pozemkových úprav, ktorým sú tieto pozemky v katastrálnom území Krásno nad Kysucou podľa stavu katastra
nehnuteľností (ďalej len „KN“) platnému k dnešnému dňu :
- zoznam pozemkov parcelné čísla C-KN: časť 862/1 (Časti, ktoré sú v UPD určené na izolačnú zeleň v
súvislosti s budúcou diaľnicou, ďalej na zastavanie bytovými domami označené ako lokalita č. 12 na odňatie z
poľnohospodárskej pôdy, ďalej na verejnú zeleň tvoriacu ochranné pásmo nadzemného elektrického vedenia s ktorou
sa do budúcnosti počíta na odňatie z poľnohospodárskej pôdy ako súčasť predošlej lokality č. 12 a na výstavbu
rodinných domov, kde sa počíta s jej odňatím z poľnohospodárskej pôdy. To znamená, časť uvedeného pozemku,
ktorá je totožná s plochami pozemkov parcelné číslo KN-E 766-časť, 767-časť, 769, 789/2, 790 až 805, 806-časť,
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842-časť, 843 až 856, 862 až 870, 871-časť, 941-časť, 942-časť, 943 až 951, 969 až 977, 981-časť, 982 až 986,
999 až 1009, 1045-časť, 1046-časť, 1047-časť, 1048-časť, 1049, 1050, 1051-časť, 1052-časť, 1053-časť, 1096-časť,
1097-časť, 1098-časť, 9449/2-časť, 9450/2-časť), časť 910/1 (Časti, ktoré sú v UPD určené na izolačnú zeleň v
súvislosti s budúcou diaľnicou, ďalej na zastavanie bytovými domami označené ako lokalita č. 12 na odňatie z
poľnohospodárskej pôdy, ďalej na verejnú zeleň tvoriacu ochranné pásmo nadzemného elektrického vedenia s ktorou
sa do budúcnosti počíta na odňatie z poľnohospodárskej pôdy ako súčasť predošlej lokality č. 12 a na výstavbu
rodinných domov, kde sa počíta s jej odňatím z poľnohospodárskej pôdy. To znamená, časť uvedeného pozemku,
ktorá je totožná s plochami pozemkov parcelné číslo KN-E 806-časť, 807 až 825, 826-časť, 827-časť, 828-časť, 829
až 841, 842-časť, 871-časť, 872 až 885, 886-časť, 887-časť, 888-časť, 906-časť, 907-časť, 908-časť, 909 až 940,
941-časť, 942-časť, 978 až 980, 981-časť, 1010 až 1019, 1041 až 1044, 1045-časť, 1046-časť, 1047-časť, 1048-
časť, 1051-časť, 1052-časť, 1053-časť, 1095, 1096-časť, 1097-časť, 1098-časť, 1099 až 1105, 1106-časť, 1107-časť,
1108-časť, 1109-časť, 1110-časť, 1111-časť, 1112-časť, 1113-časť, 1116-časť, 1119-časť, 1120-časť, 11121-časť,
1122-časť, 1123-časť, 1124 až 1126), 810/2, 810/3, 862/7, 862/8, 862/10, 910/6, 910/10, časť 910/13 (Časť, ktorá je
v UPD určená na verejnú zeleň tvoriacu ochranné pásmo nadzemného elektrického vedenia s ktorou sa do budúcnosti
počíta na odňatie z poľnohospodárskej pôdy ako súčasť lokality č. 12 a na výstavbu rodinných domov), časť 910/14
(Časť, ktorá je v UPD určená na verejnú zeleň tvoriacu ochranné pásmo nadzemného elektrického vedenia s ktorou
sa do budúcnosti počíta na odňatie z poľnohospodárskej pôdy ako súčasť lokality č. 12 a na výstavbu rodinných
domov), 910/161, 910/164, časť 1060/1 (Časti, ktoré sú v UPD určené na izolačnú zeleň v súvislosti s budúcou
diaľnicou, ďalej na zastavanie bytovými domami označené ako lokalita č. 12 na odňatie z poľnohospodárskej pôdy.
To znamená, časť uvedeného pozemku, ktorá je totožná s plochami pozemkov parcelné číslo KN-E 1051-časť, 1052-
časť, 1053-časť), časť 1290/16 (Časť uvedeného pozemku, ktorá je totožná s plochami pozemkov parcelné číslo
KN-E 1106-časť, 1116-časť, 1117-časť, 1118-časť, 1119-časť, 1120-časť, 1121-časť, 1122-časť, 1123-časť), časť
1290/72 (Časť uvedeného pozemku, ktorá je totožná s plochami pozemkov parcelné číslo KN-E 1108-časť, 1109-
časť, 1110-ťasť, 1111-časť, 1112-časť, 1113-časť), 1290/73.
-zoznam pozemkov parcelné číslo E-KN: 766-časť, 767-časť, 769, 789/2, 790 až 825, 826-časť, 827-časť, 828-časť,
829 až 856, 862 až 885, 886-časť, 887-časť, 888-časť, 906-časť, 907-časť, 908-časť, 909 až 951, 969 až 986, 999 až
1019, 1041 až 1053, 1095 až 1107, 1108-časť, 1109-časť, 1110-časť, 1111-časť, 1112-časť, 1113-časť, 1116-časť,
1117-časť, 1118-časť, 1119-časť, 1120-časť, 1121-časť, 1122-časť, 1123 až 1126, 9449/2-časť, 9450/2-časť, tak,
ako je to vyznačené v mapovom podklade, ktorý je prílohou č.1 tohto rozhodnutia.

3. podľa § 8 ods. 1 písm. c) a § 24 ods. 1 zákona
u r č u j e
lehotu 90 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia na uskutočnenie prvého zhromaždenia účastníkov pozemkových
úprav. Ustanovujúce zhromaždenie zvolá OU-PLO v spolupráci s Mestom Krásno nad Kysucou verejnou vyhláškou
podľa § 24 ods. 1 zákona.

4. podľa § 8 ods. 1 písm. f) zákona

u r č u j e

rozsah a skladbu projektovej dokumentácie pre vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav (ďalej len
„PPÚ“) nasledovne:
1. úvodné podklady PPÚ
- prešetrenie, zameranie, vytýčenie a zobrazenie hranice obvodu PPÚ v rozsahu nevyhnutnom na vyhotovenie
projektu a jeho zápis do katastra nehnuteľností
- účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode PPÚ v rozsahu nevyhnutnom na vyhotovenie projektu a jeho
zápis do katastra nehnuteľností
- znalecký posudok a mapa hodnoty pozemkov
- register pôvodného stavu (ďalej len „RPS“)
- všeobecné zásady funkčného usporiadania územia (ďalej len „VZFU“)
2. návrh nového usporiadania pozemkov v obvode PPÚ
- zásady umiestnenia nových pozemkov (ďalej len „ZUNP“)
- plán spoločných a verejných zariadení a opatrení
- rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznam vyrovnaní v peniazoch
3. vykonanie PPÚ
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- postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
- vytýčenie a označenie vybraných lomových bodov hraníc nových pozemkov
- rozdelenie parciel KN-C hranicou obvodu PPÚ
- aktualizácia RPS a rozdeľovacieho plánu
- rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu v rozsahu nevyhnutnom na zápis PPÚ do KN
4. aktualizácie niektorých elaborátov v priebehu spracovania PPÚ
- aktualizácia hranice obvodu PPÚ
- aktualizácie RPS
- aktualizácia rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho
plánu
Podrobnejšie stanovenie rozsahu prác na PPU je stanovené v dodacích podmienkach etáp a ucelených častí PPÚ.

5. podľa 8 ods. 6 zákona

o z n a m u j e

z dôvodu informovania nájomcov o termíne zániku nájomných vzťahov k pôvodným pozemkom predpokladaný
termín schválenia vykonania projektu pozemkových úprav, ktorý je 24 mesiacov odo dňa právoplatnosti tohto
rozhodnutia.

6. podľa § 5 ods. 5 zákona
v y z ý v a
fyzické osoby, právnické osoby a obce, ktoré môžu byť dotknuté pozemkovými úpravami v ich pôsobnosti alebo
v ich právach, aby v lehote do 30 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia písomne informovali správny orgán o
existujúcich zariadeniach, ktoré vlastnia alebo spravujú a plánovaných zámeroch, ktoré sa majú uskutočniť v obvode
pozemkových úprav a môžu mať vplyv na konanie o pozemkových úpravách.

Odôvodnenie
Dňa 02.10.2019 bola pod č. j. OU-CA-PLO-2019/013648 doručená na OU-PLO žiadosť firmy AGRO Marec, s. r. o.,
so sídlom Riečky 973, Klokočov o povolenie konania o jednoduchých pozemkových úpravách v časti katastrálneho
územia Krásno nad Kysucou, lokalita Pod Močiarom (ďalej len „JPÚ“) podľa § 8b zákona. Žiadosť na vykonanie
jednoduchých pozemkových úprav navrhovateľ podal v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 písm. h) zákona, a to z
dôvodu, že je potrebné usporiadať pozemky vzhľadom na ich budúce využitie na iné účely ako je hospodárenie
na pôde. V žiadosti sa podrobnejšie uvádza, že v danej lokalite jestvuje zámer individuálnej výstavby v súlade s
územným plánom mesta. V žiadosti žiadateľ ďalej navrhol obvod pozemkových úprav, pričom navrhol pozemky
v katastrálnom území Krásno nad Kysucou, lokalita Pod Močiarom s parcelným číslom KN-C 862/1-časť, 910/1-
časť, 810/2, 810/3, 862/7, 862/8, 862/10, 910/6, 910/10, 910/13-časť, 910/14-časť, 910/161, 910/164, 1060/1-časť.
K žiadosti bol priložený aj mapový podklad so znázornením navrhovaného obvodu JPÚ a to aj s identifikáciou
predmetných pozemkov na parcely registra KN-E. K tomu bol pripojený aj navrhovaný zoznam účastníkov konania
podľa platných údajov KN, zoznam dotknutých parciel a zmluva o dielo zo dňa 30.09.2019, ktorú navrhovateľ
uzatvoril s firmou GEOPOZ KYSUCE s.r.o. na vyhotovenie JPÚ v danej lokalite.

Dňom podania žiadosti začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
konanie o pozemkových úpravách. Po preskúmaní žiadosti správny orgán v súlade s § 7 ods. 2 zákona verejnou
vyhláškou č. OU-CA-PLO-2019/013648-002 zo dňa 11.10.2019 nariadil konanie o začatí pozemkových úprav (ďalej
len „prípravné konanie“) v katastrálnom území Krásno nad Kysucou, lokalita Pod Močiarom z dôvodu uvedeného v
§ 2 ods. 1, písm. h). Cieľom navrhovaných jednoduchých pozemkových úprav je vhodným usporiadaním pozemkov
pripraviť podmienky pre následnú výstavbu v súlade s platným územným plánom mesta v obvode pozemkových
úprav. Správny orgán následne v spolupráci s mestom zriadil dňom 17.10.2019 v zmysle § 7 ods. 4, písm. f) zákona
prípravný výbor pre konanie o jednoduchých pozemkových úpravách a v zmysle § 3 ods. 3 zákona aj komisiu na
zisťovanie priebehu hraníc obvodu pozemkových úprav a zisťovanie druhov pozemkov podľa skutočného stavu v
teréne (ďalej len „komisia pre obvod PPÚ“).
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OÚ-PLO listami č. OU-CA-PLO-2019/013648-008 zo dňa 16.10.2019 a OU-CA-PLO-2019/013656-009 zo dňa
17.10.2019 požiadal o vyjadrenie dotknuté organizácie a štátne orgány. V súlade s § 7 ods. 6 zákona OU-PLO
listami č. OU-CA-PLO-2019/013648-019 zo dňa 05.11.2019 a OU-CA-PLO-2019/013648-025 zo dňa 20.11.2019
pozval na prerokovanie, resp. požiadal o stanovisko užívateľa pozemkov v obvode jednoduchých pozemkových
úprav – Agrodružstvo JM, Rejdová. OU-PLO listom č. OU-CA-PLO-2019/013648-006 zo dňa 16.10.2019 požiadal
o vyjadrenie Slovenský pozemkový fond, RO Žilina. Slovenský pozemkový fond sa, ako správca majetku štátu
a zástupca neznámych vlastníkov a vlastníkov s neznámym pobytom listom zo dňa 14.01.2020 vyjadril, že
nemá výhrady k zahájeniu konania o JPÚ. Agrodružstvo JM, Rejdová sa na iniciované rokovania nedostavilo
a do dnešného dňa nedoručilo správnemu orgánu žiadne vyjadrenie a preto správny orgán považuje vec za
prerokovanú. Podobne sa k veci nevyjadrili ani Žilinský samosprávny kraj a Slovak Telecom, a.s.. Ostatní oslovení
sa vyjadrili, že nemajú voči JPÚ námietky s tým, že Okresný úrad Čadca – odbor starostlivosti o životné
prostredie (stanovisko č. OU-CA-OSZP-2019/014557-002), Národná diaľničná spoločnosť a. s. (stanovisko č.
234/111335/30202/2019), Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. (stanovisko č. O19029931), Stredoslovenská
distribučná, a.s. (stanovisko č. 4600055134-31) správnemu orgánu oznámili polohu svojich zariadení, investičné
zámery, povinnosť rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma jednotlivých inžinierskych sietí, alebo iných
chránených území, resp. objektov.
V súlade s § 7 zákona a v súlade s nariadením prípravného konania zabezpečil správny orgán rokovania s Mestom
Krásno nad Kysucou a s Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom. Na jednotlivých rokovaniach správny
orgán prerokoval so zúčastnenými stranami podanú žiadosť, prerokoval navrhovaný obvod pozemkových úprav
a cieľ pozemkových úprav a prerokoval predpokladaný postup konania a vykonanie jednoduchých pozemkových
úprav. Správny orgán požiadal Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor o stanovenie špecifických podmienok pre
vypracovanie projektu pozemkových úprav, k čomu došlo dňa 21.10.2019, kedy bol zároveň aj prerokovaný stav
operátu KN a potreba jeho revízie v k. ú. Krásno nad Kysucou s ohľadom na predmetnú lokalitu. Špecifické
podmienky boli neskôr zmenené dodatkom zo dňa 10.02.2020. Z rokovaní s Mestom Krásno nad Kysucou
vyplynulo, že záväznú územnoplánovaciu dokumentáciu (ďalej len „UPD“) v tejto lokalite tvorí Územný plán Mesta
Krásno nad Kysucou schválený uznesením MZ dňa 9.3.2007 pod č. 84/2007, Doplnok č. 1 k Územnému plánu Mesta
Krásno nad Kysucou schválený uznesením MZ dňa 14.1.2008 pod č. 3/2008 a Doplnok č. 2 k Územnému plánu
Mesta Krásno nad Kysucou schválený uznesením MZ dňa 16.3.2016 pod č. 17/2016. Lokalita „Pod Močiarom“ je
podľa navrhnutého obvodu určená v zmysle UPD na tieto spôsoby využitia :
- západná časť navrhovaného obvodu je definovaná ako izolačná zeleň (v súvislosti s budúcou diaľnicou).
- smerom na východ od predošlej časti je pás územia určený na zastavanie bytovými domami označený ako lokalita č.
12 na odňatie z poľnohospodárskej pôdy, ku ktorému priliehajú aj parcely č. KN-C 810/2 a 810/3, ktoré sú definované
ako plochy výroby, skladov a technického vybavenia, pretože sa jedná o technologickú súčasť blízkeho vodojemu,
s ktorým sú tieto parcely prepojené podzemným vodovodným potrubím.
- smerom na východ od predošlej časti je pás územia určený ako budúca plocha verejnej zelene, ktorá tvorí
ochranné pásmo nadzemného elektrického vedenia 2x110 kV. S touto plochou sa do budúcnosti počíta na odňatie
z poľnohospodárskej pôdy ako súčasť predošlej lokality č. 12.
- východný okraj navrhovaného obvodu JPÚ je definovaný ako návrhová plocha pre výstavbu rodinných domov a
počíta sa aj s jej odňatím z poľnohospodárskej pôdy.
Z uvedeného stanoviska Mesta Krásno nad Kysucou vyplýva, že budúci účel využitia pozemkov, ako aj dôvody
JPÚ sú v súlade s platným územným plánom Mesta Krásno nad Kysucou. Preto komisia pre obvod PPÚ v
spolupráci s prípravným výborom po terénnej obhliadke zo dňa 25. a 28.10.2019 a po zvážení stanovísk jednotlivých
oslovených organizácií upravila navrhovaný obvod JPÚ, pričom ho dňa 17.02.2020 stanovila tak, ako je to uvedené
v bode 2 výroku tohto rozhodnutia. Predbežná výmera stanoveného obvodu JPÚ týmto po digitálnom spracovaní v
počítačovom programe Kokeš dosiahla cca 16,94 ha, čo však bude spresnené po zameraní obvodu JPÚ v priebehu
konania v zmysle zákona.

V súlade s § 7 ods. 2 písm. c) zákona OÚ-PLO zistil záujem vlastníkov o pozemkové úpravy. Na zistenie záujmu
bola zvolená forma ankety spojenej s vysvetľujúcim listom. OU-PLO pod č. OU-CA-PLO-2019/013648-020 zo
dňa 06.11.2019 adresoval vlastníkom, ktorí vlastnia v obvode JPÚ viac ako dve tretiny výmery sprievodný list, v
ktorom jednoducho vysvetlil podstatu a uviedol dôvody JPÚ, a to spolu s grafickou prílohou navrhovaného obvodu
JPÚ a anketovým lístkom. V návratke sa mal vlastník vyjadriť, či má, alebo nemá záujem o JPÚ v lokalite „Pod
Močiarom“. Záujem bol vyhodnotený v zápisnici zo dňa 18.02.2020 a z týchto údajov vyplýva, že z celkového počtu
699 vlastníkov prejavilo záujem o JPÚ 458 vlastníkov, prípadne ich zástupcov, ktorí podľa údajov ISKN vlastnia
70,2 % celkovej výmery pozemkov v obvode JPÚ. Tým bola splnená podmienka súhlasu nadpolovičnej väčšiny
vlastníkov s vykonaním pozemkových úprav z celkovej výmery obvodu JPÚ uvedená v § 7 ods. 2, písm. c) zákona.m
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235 vlastníkov sa nevyjadrilo a nesúhlas s vykonaním pozemkových úprav vyjadrili 6 vlastníci, ktorých výmera
predstavuje iba 1,9 % výmery obvodu JPÚ.

Správny orgán vykonal na základe údajov poskytnutých katastrálnym odborom Okresného úradu Čadca aj analýzu
údajov pre projekt pozemkových úprav a to počítačovom programe LANDIS. Z výsledkov analýzy, ako aj
celého prípravného konania vyplýva, že súčasné usporiadanie pozemkov je vzhľadom na cieľ pozemkových úprav
nevyhovujúce, nakoľko umiestnenie, neprístupnosť a rozdrobenosť pozemkov, ako aj veľký počet spoluvlastníckych
vzťahov k nim neumožňuje vlastníkom ani ich správcom vhodne s pozemkami nakladať, alebo ich využívať
v nadväznosti na územný plán Mesta Krásno nad Kysucou. Územie je potrebné optimálne usporiadať novou
vhodnou priestorovou organizáciou pozemkov pre budúcu výstavbu a s ňou spojenú verejnú a izolačnú zeleň. Je
potrebné navrhnúť iný tvar a veľkosť pozemkov, tak aby sa znížil počet pozemkov jedného vlastníka, ako aj počet
spoluvlastníckych podielov v jednej parcele a taktiež navrhnúť vhodnú sieť komunikácií, ktoré nové pozemky
sprístupnia.

V prípravnom konaní navrhovateľ preukázal zabezpečenie financovania nákladov spojených s jednoduchými
pozemkovými úpravami a to predložením uzatvorenej zmluvy o dielo zo dňa 30.09.2019 so zhotoviteľom - firmou
GEOPOZ KYSUCE s.r.o. Čadca, konateľkou ktorej je Ing. Anna Tomašcová. Tým bola splnená požiadavka
uvedená v § 8d ods. 1 zákona. Z toho vyplýva, že náklady pozemkových úprav plne finančne hradí (s výnimkou
osobných a vecných nákladov štátnych orgánov) navrhovateľ, teda ten, v záujme koho budú pozemkové úpravy
vykonané. Správny orgán v zmysle § 8 ods.1, písm. f) zákona vo výroku tohto rozhodnutia stanovil rozsah a
skladbu projektovej dokumentácie, ktorú podrobnejšie rozpracoval v dodacích podmienkach. Pracovné postupy a
projektová dokumentácia vychádzajú aj z ustanovení Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností
pre projekt pozemkových úprav č. MN74.20.73.46.30, ktorý vydal spoločne ÚGKK SR a MPSR v roku 2008.
Rozsah dokumentácie je zjednodušený a to hlavne vzhľadom na relatívne malú výmeru a vysokú homogenitu
obvodu pozemkových úprav. Vzhľadom na formu, účel a cieľ pozemkových úprav, ako aj vzhľadom na jestvujúcu
územnoplánovaciu dokumentáciu a podklady v danej lokalite je zjednodušená aj obsahová skladba dokumentácie,
pričom vychádza najmä z ustanovení § 8d zákona. Súčasťou projektovej dokumentácie nebude zriaďovanie bodov
PPBP, pretože sa jedná o malú a prehľadnú lokalitu, kde sa použije meracia metóda GPS a tiež miestny územný
systém ekologickej stability, pretože sa jedná o malé a homogénne územie určené v UPD na výstavbu.

Prípravným konaním boli preukázané dôvody, potreba, účelnosť, naliehavosť a nutnosť riešiť daný stav v
navrhovanom obvode JPÚ v katastrálnom území Krásno nad Kysucou prostredníctvom jednoduchých pozemkových
úprav.

Podľa § 8 a § 24 zákona správny orgán po prerokovaní s Mestom Krásno nad Kysucou, určí presný termín na zvolanie
ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav.

Podľa § 6 ods. 4 zákona, ten kto sa stane vlastníkom pozemku v priebehu konania o jednoduchých pozemkových
úpravách, nemôže namietať výsledky doterajšieho konania.

Podľa § 6 ods. 5 a § 17 zákona Slovenský pozemkový fond a správca v konaní vo veciach pozemkových úprav
vykonávajú práva vlastníka nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a zastupujú neznámych vlastníkov pozemkov, alebo
vlastníkov pozemkov, ktorých miesto pobytu nie je známe.

Podľa § 6 ods. 6 zákona, ak je účastník zastúpený splnomocnencom, podpis splnomocniteľa na plnomocenstve musí
byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

V zmysle § 8 ods. 4 zákona sa toto rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli Okresného úradu
Čadca, pozemkového a lesného odboru po dobu 15 dní, na internetovej stránke Okresného úradu Čadca (https://
www.minv.sk/?verejne-vyhlasky-a-informacie-14) a súčasne sa zverejní v Meste Krásno nad Kysucou, spôsobom v
mieste obvyklým. Zároveň sa zverejní na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) https://cuet.slovensko.sk/.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Poučenie
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Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa proti tomuto
rozhodnutiu možno odvolať v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Čadca,
pozemkový a lesný odbor. Rozhodnutie je za predpokladu uplatnenia riadneho opravného prostriedku (odvolania)
a po nadobudnutí jeho právoplatnosti preskúmateľné súdom.

1. Mapa obvodu JPÚ

RNDr. Jaroslav Knapec PhD.
vedúci odboru

Doručuje sa

Mesto Krásno nad Kysucou
1. mája 1255
023 02 Krásno nad Kysucou
Slovenská republika
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