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Vybavuje

ROZHODNUTIE
o nepovolení pozemkových úprav podľa § 8d ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb. o
pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

Popis konania l Účastníci lwnania
Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor (ďalej iba "správny orgán"), ako orgán príslušný podľa § 5
zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č.
180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a s ustanovením § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov (d'alej iba "správny poriadok"), po preskúmaní návrhu Jozefa Barana, trvale
bytom Hradisko 55, 082 67 Terňa (ďalej iba "navrhovate!"'), zo dňa 08. 08. 2018, vo veci návrhu na vykonanie
pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v obvode tvorenom parcelami parciel E registra KN
č. 332/1,332/2,333/1,333/2,334,335,336/1,336/2,336/3,337/1,337/2,338/1,338/2,339,340,341/1 a 86511 a
čast'ami parciel C registra KN č. 830 a 3381/2 katastrálneho územia Nižná Šebastová takto rozhodol:

Výrok rozhodnutia
podľa § 8d ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,

pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej
iba "zákon") pozemkové úpravy nepovoľuje.

Odôvodnenie
Navrhovateľ podaním zo dňa 08. 08. 2018 požiadal o vykonanie pozemkových úprav formou jednoduchých

pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Nižná Šebastová (ďalej aj "JPÚ") z dôvodu uvedeného v § 2 ods.
1 písm. h) zákona.
Podľa§ Sd ods. l zákona žiadateľ o jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa§ 2 ods. l písm. h)
musí v prípravnom konaní preukázat' zabezpečenie financovania nákladov spojených s jednoduchými pozemkovými
úpravami predložením zmluvy uzatvorenej s fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa § 25 ods. 1.

Správny orgán vyzval výzvou č. OU-PO-PL0-2019/003309-70/ŠK zo dňa 04. 02. 2019 vyzval navrhovateľa, aby
v lehote do 30 dní preukázal zabezpečenie financovania JPÚ predložením uzatvorenej zmluvy s fyzickou osobou
alebo právnickou osobou podl'a § 25 ods. l a 2 zákona a v prílohe výzvy mu doručil dodacie podmienky etáp a
ucelených častí jednoduchých pozemkových úprav. Výzva bola navrhovatel'ovi doručená doporučenou zásielkou
do vlastných rúk dňa ll. 02. 2019.
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Podľa § 8d ods. 3 zákona pri nepreukázaní účelnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a), nepreukázaní záujmu podľa § 7 ods.
3 písm. c), nepreukázaní zabezpečenia financovania nákladov podľa odseku l alebo nesplnení podmienok podľa
odseku 2, okresný úrad pozemkové úpravy nepovolí.

Nakoľko navrhovate!' v určenej lehote finančné zabezpečenie JPÚ v zmysle § 8d ods. l zákona nepreukázal, správny

orgán podľa § 8d ods. 3 navrhované pozemkové úpravy nepovolil.
Rozhodnutie o nepovolení pozemkových úprav sa doručuje verejnou vyhláškou.
Poučenie

Podľa

ustanovenia§ 53 a nasl. správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie na Okresný
úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov prostredníctvom správneho orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor, Masarykova l O, 080 Ol Prešov v lehote 15 dní odo dňa oznámenia
tohto rozhodnutia. V zmysle§ 8 ods. 4 zákona sa účastníkom konania rozhodnutie oznamuje verejnou vyhláškou.
Podľa§

26 ods. 2 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu
15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje
písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej
tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po

vyčerpaní

riadnych opravných prostriedkov.
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vedúci odboru
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