OKRESNÝ ÚRAD STARÁ ĽUBOVŇA
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR
Námestie gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Číslo:OU-SL-PLO-2015/000643
V Starej Ľubovni 12. 01. 2015

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Okresný úrad Stará Ľubovňa, pozemkový a lesný odbor ako správny orgán podľa § 5 ods. 4
zákona SNR číslo 330/1991' Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení nesk.
predpisov (ďalej len "zákon") v spolupráci s Obcou Jarabina
zvoláva
v súlade s ust. § 24 ods. 1 zákona ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v k.ú.
JARABINA, ktoré sa uskutoční
12. februára 2015 (štvrtok) v kinosále kultúrneho domu v Jarabine so začiatkom o 17.00 hod.
s týmto programom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvod - informácia o pozemkových úpravách.
Účel, dôvody a ciele pozemkových úprav v k.ú. JIIP.48iJ..lll
Obvod pozemkových úprav - oboznámenie.
Úloha, postavenie a činnosť združenia účastníkov pozemkových úprav v konaní o pozemkových
úpravách.
Voľba predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav.
Stanovy združenia účastníkov pozemkových úprav - schválenie.
Diskusia.
Záver.

Pozemkové úpravy v k.ú. Jarabina boli nariadené z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 2 písm. a)
zákona, t.j. za účelom usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenia prekážok ich
výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou zákona.
Zhotoviteľom projektu pozemkových úprav je Progres CAD Engineering, S.LO., Masarykova
16, Prešov.
Keďže toto zhromaždenie je ustanovujúcim
zhromaždením
združenia účastníkov
pozemkových úprav v k.ú. Jarabina, mali by sa ho zúčastniť všetci účastníci pozemkových úprav.
Účastníkmi pozemkových úprav v určenom obvode pozemkových úprav sú v súlade s § 6
ods. 1 zákona o pozemkových úpravách:
a) vlastníci pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám,
b) nájomcovia pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám, .
c) vlastníci ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho majetku nachádzajúceho sa v obvode
pozemkových úprav,
d) fyzické osoby a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť pozernkovými
úpravami dotknuté,
e) Slovenský pozemkový fond,
f) Obec Jarabina.
V zmysle § 24 ods. 1 zákona ustanovujúce zhromaždenie sa zvoláva verejnou vyhláškou tak, že
sa podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení nesk. predpisov zverejní na
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internetovej stránke Okresného úradu Stará Ľubovňa a vyvesí na úradnej tabuli Okresného úradu
Stará Ľubovňa, Námestie gen. Štefánika l, Stará Ľubovňa po dobu 15 dní. Posledný delí. tejto lehoty
je dňom doručenia.
Súčasne sa zverejní v obci Jarabina spôsobom v mieste obvyklým (na úradnej tabuli Obecného
úradu Jarabina, internetovej stránke, v miestnej tlači alebo rozhlase).

PaedDr. Klaudia Satkeová
vedúca odboru
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