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OZNÁMENIE - VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor v zmysle § 24 ods. 1 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“) v spolupráci s obcou Prašice

z v o l á v a

zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav na prerokovanie návrhov a požiadaviek na
určenie nových pozemkov,

v k. ú. Prašice.

Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor a obec Prašice pozývajú 

všetkých účastníkov na toto stretnutie.

Zhromaždenie účastníkov sa uskutoční dňa 19.07.2022, t. j.

utorok o 13:00 hod. v priestoroch kinosály v Prašiciach.

Pokiaľ sa nemôže účastník pozemkových úprav zúčastniť zhromaždenia, je možnosť 
prerokovať zásady umiestnenia nových pozemkov so zhotoviteľom projektu osobne, na 
Obecnom úrade Prašice v dňoch 20.07. - 21.07.2022 (streda, štvrtok) od 10:00 do 16:00 hod.

Pozemkové úpravy v kat. úz. Prašice, boli nariadené rozhodnutím OU-TO-PLO- 
2020/009472 zo dňa 21.09.2020, právoplatné dňa 07.10.2020, z dôvodu uvedeného podľa § 2 
ods. 1 písm. a) „zákona o PU“ je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov 
a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou zákona 
o pozemkových úpravách.

Účastníci pozemkových úprav na zhromaždení prerokúvajú zásady umiestnenia nových 
pozemkov pre projekt pozemkových úprav Prašice.
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Podľa §11 ods. 18 zákona, okresný úrad prerokuje s vlastníkom jeho návrhy a 
požiadavky na určenie nových pozemkov a dohodne so združením účastníkov zásady 
umiestnenia nových pozemkov.

Poučenie:

Toto oznámenie sa doručí verejnou vyhláškou tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli 
tunajšieho úradu po dobu 15 dní.

Súčasne sa oznámenie zverejní na úradnej tabuli v obci Prašice spôsobom v mieste 
obvyklým.

Doručuje sa:

1. Účastníkom konania verejnou vyhláškou
2. Obecný úrad Prašice -  2x (lx  exemplár na vyvesenie)
3. GE03 TRENČÍN, s. r. o., Gen. M. R. Štefánika 42/402, 911 01 Trenčín,

„ Financované z prostriedkov EPFRV 2014-2020“

vedúci odboru
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