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V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A 
 

 
    

    

 

Vec:  Oprava zrejmej chyby v písaní - oznámenie 

 

Okresný úrad Kežmarok, Pozemkový a lesný odbor so sídlom na Mučeníkov č. 4 

v Kežmarku podľa zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „správny orgán“), ako orgán príslušný podľa 

§ 5 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 

vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení 

neskorších predpisov, v súlade s § 47, ods. 6  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších prepisov o p r a v u j e zrejmú chybu, ktorá vznikla pri písomnom vyhotovení 

rozhodnutia č. OU-KK-PLO-2021/001468-391KG o schválení vykonania projektu pozemkových 

úprav v katastrálnom území Ľubica, zo dňa 25.01.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

11.02.2021. 

Vo výroku rozhodnutia na strane č. 3, bod VII, opravuje: 

Pôvodný nesprávny text: Podľa § 14 ods. 8 zákona o pozemkových úpravách ku dňu 

31.12.2020 zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam.  

 

Nový správny text: Podľa § 14 ods. 8 zákona o pozemkových úpravách ku dňu 30.09.2021 

zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam.  

 

V ostatných častiach sa predmetné rozhodnutie nemení. Táto oprava je neoddeliteľnou 

súčasťou vyššie uvedeného rozhodnutia.  

 

V súlade s § 47, ods. 6  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

prepisov chyby v písaní, v počtoch a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení 

rozhodnutia správny orgán kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom účastníkov 

konania. 
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 Doručenie účastníkom konania sa vykoná verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli správneho orgánu  po dobu 

15 dní, na zároveň na webovej stránke úradu, CUET a súčasne sa oznámenie zverejní na úradnej 

tabuli obce Ľubica spôsobom v mieste obvyklým. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír Harabin 

vedúci odboru 

 
 

 

 

 

 

 

Vyvesené   

Dňa:                                                                            pečiatka a podpis 

 

Zvesené   

Dňa :                                                                           pečiatka a podpis       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručenie:  

 

1. Účastníci konania – Verejná vyhláška prostredníctvom Obecného úradu Ľubica   

2. Obec Ľubica, Obecný úrad Ľubica, Gen. Svobodu 248/127, 059 71 Ľubica   

3. Združenie účastníkov pozemkových úprav Ľubica so sídlom Obecný úrad Ľubica, Gen. 

Svobodu 248/127, 059 71 Ľubica   

4. OÚ Kežmarok, PLO - úsek ochrany PP  

5. Okresný úrad Kežmarok, Katastrálny odbor, Baštová 16/A, 060 01 OÚ Kežmarok, PLO – 

úsek lesný 

6. OÚ Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Huncovská č. 1, 060 01 Kežmarok 

7. Slovenský pozemkový fond, reg. odbor Poprad, Búdková 36, 817 15 Bratislava 

 

 



Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 0012489/2021

Vec: Oprava chyby v písaní rozhodnutia

Parafa Dátum/čas Meno Pozícia Org.útvar Funkcia V zast. Zastúpil Poznámka

Schválené 13.04.2021 
16:12 Harabin Vladimír, Ing. vedúci OU-KK-

PLO vedúci odboru Nie   
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