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Vec
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Zverejnenie návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia

Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán podľa ust. § 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 (ďalej len „zákon o
pozemkových úpravách“) týmto

podľa ust. § 10 ods. 4 zákona o pozemkových úpravách

z v e r e j ň u j e

návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území
Malá Domaša (ďalej len „návrh VZFU“). Návrh VZFU vypracovala spoločnosť Progres CAD Engineering, s.r.o.,
so sídlom Masarykova 16, P.O.Box 107, 080 01 Prešov, IČO: 31672655, na základe Zmluvy o dielo 186/2019/
MPRVSR-430, zo dňa 26.09.2019 a po vydaní rozhodnutia Okresného úradu Vranov nad Topľou, pozemkového
a lesného odboru, ktorým nariadil pozemkové úpravy v katastrálnom území Malá Domaša pod č. OU-VT-
PLO-2020/010731-003 zo dňa 15.10.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 30.10.2020.

Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor týmto zároveň

p o u č u j e

účastníkov pozemkových úprav, že proti návrhu VZFU môžu podať námietky v lehote 30 dní od jeho zverejnenia.
Námietky proti návrhu VZFU je možné podať na adresu: Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný
odbor, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou.

Nahliadnuť do elaborátu návrhu VZFU je možné na Obecnom úrade v Malej Domaši, Malá Domaša 106, 094 02
Slovenská Kajňa, počas úradných hodín.

Podľa ust. § 10 ods. 4 zákona o pozemkových úpravách „Okresný úrad zverejní návrh všeobecných zásad funkčného
usporiadania územia v obvode pozemkových úprav na obvyklom mieste v obci a doručí ho združeniu účastníkov.
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Proti návrhu podľa prvej vety možno podať námietky okresnému úradu v lehote 30 dní od jeho zverejnenia alebo
doručenia.“.

Podľa ust. § 10 ods. 6 zákona o pozemkových úpravách „Námietky proti všeobecným zásadám funkčného
usporiadania územia v obvode pozemkových úprav okresný úrad prerokuje so združením účastníkov a podľa
výsledkov prerokovania rozhodne o schválení týchto zásad. Rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou. O výsledku
prerokovania upovedomí okresný úrad toho, kto námietku podal.“.

Príloha:
Elaborát návrhu VZFU v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Malá Domaša

Zverejňuje sa
1. Obec Malá Domaša, Obecný úrad, Malá Domaša 106, 094 02 Slovenská Kajňa - úradná tabuľa, elektronická
úradná tabuľa

Potvrdenie doby vyvesenia na úradnej tabuli Obce Malá Domaša:

Vyvesené od:…………………….do: ………………….… pečiatka, podpis………………………

Ing. Jozef Kulan
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-VT-PLO-2022/002885-015

Obec Malá Domaša, Malá Domaša 106, 094 02 Malá Domaša
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Ústredný portál verejnej správy Ústredné kontaktné centrum
slovensko.sk - helpdesk, Kollárová 8, 917 02 Trnava 2
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