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Vec  

Oznámenie o platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu 

Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky 

  

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Oznámenie o platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov projektu Jednoduchých 

pozemkových úprav v k. ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky 

 

 

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 

zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 

pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 

spoločenstvách v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konania, že  

 

Zásady umiestnenia nových pozemkov projektu Jednoduchých pozemkových 

úprav v k. ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky,  

ktoré boli zverejnené verejnou vyhláškou vydanou  

Okresným úradom Trnava, pozemkovým a lesným odborom  

č. OU-TT-PLO-2019/000171 zo dňa 13.05.2019 

 

v y h l a s u j e 

 

podľa § 11 ods. 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.  

o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,  

pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách  

v znení neskorších predpisov za 

 

p l a t n é  

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor po zverejnení Zásad umiestnenia 

nových pozemkov v projekte Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Lošonec, lokalita 

Jahodník a Pustáky (ďalej len „ZUNP v PJPÚ v k. ú. Lošonec“) a uplynutí stanovenej lehoty 

na podanie námietok a vyjadrenie súhlasu resp. nesúhlasu a po vyhodnotení návratiek 

spracoval vyhodnotenie ZUNP v PJPÚ v k. ú. Lošonec.  

 

 

 



Podľa § 11 ods. 23 zákona Slovenskej národnej rady 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 č. 330/1991 

Zb.“) ZUNP sú platné, ak s nimi súhlasia účastníci, ktorí vlastnia najmenej dve tretiny výmery 

pozemkov, na ktorých sú nariadené alebo povolené pozemkové úpravy. Za súhlas sa považuje 

aj to, ak vlastník nepodá námietku alebo námietka je neopodstatnená. K zverejneným ZUNP 

neboli podané opodstatnené námietky.    

 

Celkové vyhodnotenie preukázalo, že so ZUNP v PJPÚ v k. ú. Lošonec súhlasilo 78 

účastníkov, ktorí vlastnia v obvode PJPÚ v k. ú. Lošonec výmeru 108140,44m2, čo 

predstavuje 98,92% výmery pozemkov, na ktorých sú povolené JPÚ, čím bola naplnená 

zákonná podmienka pre platnosť ZUNP v PJPÚ v k. ú. Lošonec. 

 

V zmysle § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb. sa toto oznámenie doručuje verejnou 

vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní tak, že sa vyvesí na 

úradnej tabuli tunajšieho úradu po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty, je dňom doručenia. 

Súčasne sa verejná vyhláška zverejní na úradnej tabuli na Obecnom úrade v Lošonci. 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Pavol Trokan 

                                                                          vedúci pozemkového a lesného odboru  

                                                       Okresného úradu Trnava 

         

 

 

Príloha:  
ZUNP projektu JPÚ v k. ú. Lošonec 

 

Doručuje sa:   

1. Účastníkom konania verejnou vyhláškou 

2. Obecný úrad Lošonec - 2x (z toho jeden exemplár na vyvesenie) 

 

 

Vyvesené dňa: ................................ 

 

 

Zvesené dňa:  ................................    ................................ 

  pečiatka a podpis 
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