
OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO
pozemkovýalesný odbor

Námestie Antona Bernoláka 381/4, 029 01 Námestovo

Zápis
z vyhodnotenia prieskumu záujmu

Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán
(ďalej ako „správny orgán“) v zmysle $ 5 ods. 4 písm a) a písm b) zákona č. 330/1991 Zb.

o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,

pozemkovom fonde ao pozemkových spoločenstvách (ďalej ako „zákon“) vykonal

v prípravnom konaní prieskum záujmu o vykonanie komplexných pozemkových úprav
u známych vlastníkov a užívateľov pozemkov v katastrálnom území Hladovka.

Správny orgán vypracoval vrámci prípravného konania písomné poučenie pre
pozemkové úpravy vk. ú. Hladovka, ktorého súčasťou bol anketový lístok. V poučení
správny orgán zahrnul informácie o problematike pozemkových úprav, ich význam, obsah a
rozsah riešenia v rámci celého katastrálneho územia.

Správny orgán za spolupráce obce Hladovka, v zastúpení starostom obce
PhDr. Mariánom Brnušákom doručil predmetné písomné poučenie spolu s anketovým lístkom

všetkým známym vlastníkom v katastrálnom území Hladovka. Vlastník, ktorého pobyt je
známy a ktorému bola zaslaná informácia spolu s anketovým lístkom, mal možnosť prejaviť

záujem o vykonanie komplexných pozemkových úprav súhlasným, resp. nesúhlasným
stanoviskom.

Správny orgán na základe informačného systému katastra nehnuteľnosti ISKN, k. ú.

Hladovka vygerenoval počet známych vlastníkov zahrnutých vobvode projektu

pozemkových úprav, nezlúčení vlastníci ako v ISKN.

Správny orgán upravil počet vlastníkov so známym pobytomazlúčil duplicitne

evidovaných vlastníkov s rovnakým identifikátorom (rodným číslom), pričom vyhotovil

zoznam známych vlastníkov parciel zahrnutých v obvode projektu pozemkových úprav po

zlúčení.

Správny orgán pracoval pri vyhodnotení prieskumu záujmus nižšie uvedenými údajmi:

— 161 známych vlastníkov parciel zahrnutých v obvode projektu pozemkových úprav,
nezlúčení vlastníci ako vISKN,

— 458 známych vlastníkov parciel zahrnutých v obvode projektu pozemkových úprav po
zlúčení.
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Počet hlasov s kladným súhlasom s vykonaním projektu pozemkových úprav:

- 212 známych vlastníkov so súhlasom, <

- 15 známych vlastníkov BSM,
- 1 súhlas Poľnohospodárskeho družstva Suchá Hora,
— 1 súhlas Pozemkového spoločenstva urbáru obce Hladovka.

- 256. nedoručených anketových lístkov.
77485 spolu známych vlastníkov

Vyhodnotenie prieskumua vykonanie pozemkových úprav:
Správny orgán na základe zoznamu známych vlastníkov parciel zahrnutých v obvode

pri vyhodnotení pracoval s počtom 485 známych vlastníkov. Pričom na základe platných

anketovýchlístkov svoj súhlas so spracovaním pozemkových úprav vyjadrilo:

- 229 známych vlastníkov (z toho 15 BSM) o celkovej výmere vlastníctva 874,4872 ha,

čo percentuálne predstavuje 72,11%.
Správny orgán. považoval, že vlastník nedoručením anketového lístka vyjadrilo svoj

nesúhlas:
— 256 známych vlastníkov (z toho 11 BSM) o celkovej výmere vlastníctva 338,2388 ha,

čo percentuálne predstavuje 27,89 %.

Správny orgán pri vyhodnotení anketových lístkov zistil, že 6 hlasovacích lístkov je

neplatných z dôvodu, že vlastník sa nenachádzal v zozname známych vlastníkov parciel

zahrnutých v obvode projektu pozemkových úprav.

Záver:
Podľa $ 7 ods. 2 písm. c) zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,

usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde

a pozemkových spoločenstvách (ďalej ako „zákon“) sa pred rozhodnutím o nariadení alebo

povolení pozemkových úprav okresný úrad nariadi konanie © začatí pozemkových úprav na

účel zistenia záujmu vlastníkov. Záujem je preukázaný, ak s pozemkovými úpravami

súhlasia vlastníci najmenej polovičnej výmery pozemkov, ktoré tvoria obvod projektu

pozemkových úprav.
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že v katastrálnom území Hladovka s komplexnými

pozemkovými úpravami. súhlasí 72,11 % výmery vlastníctva pozemkov zahrnutých

v obvode pozemkových úprav.

Prílohoutohto zápisu sú:
2 Zoznam známych vlastníkov parciel zahrnutých v obvode projektu pozemkových

úprav,
-  Anketové lístky s vyjadreným súhlasom,

- Vyhodnotenie prieskumu záujmu.
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So zápisom z vyhotovenia prieskumu sa oboznámili starosta obce Hladovka PhDr. Marián
Brnušák a členovia prípravného výboru, čo svojím podpisompotvrdzujú:

BY

PhDr. Marián Brnušák. Z

Starosta obce Hladovka
m oo

Ing. Karol Pariža
zástupca PD Suchá Hora

Ľubomír Maslák
za občanov Obce Hladovka

Dušan Kalis
za občanov Obce Hladovka

Ján Beľa
za občanov Obce Hladovka

Ing. Veronika Vlčáková
za OÚ Námestovo, pozemkový a lesný odbor

Zapísala: Ing. Veronika Vlčáková


