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VEC 
Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v k.ú. Slatinka nad Bebravou  
 
 
 Obvodný pozemkový úrad v Trenčíne ako príslušný orgán v zmysle § 5 ods.5 zákona 

NR SR 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“)   

 
n a r i a ď u j e 

 
podľa § 14 ods.1 zákona vykonanie projektu pozemkových úprav (ďalej len „PPÚ“) v kat. 

území Slatinka n/Bebr., obec Slatinka n/Bebr., okres Bánovce nad Bebravou, schváleného 

rozhodnutím  Obvodného pozemkového úradu v Trenčíne pod.č. H/2009/00032-107 zo dňa 

28. 1. 2009, vypracovaného v zmysle § 2 ods.1 písm.a) zákona za účelom usporiadania 

vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenia prekážok ich výkonu vyvolaných historickým 

vývojom pred účinnosťou zákona, ktorého zhotoviteľom je GSK, geodetická spoločnosť, 

s.r.o., Bánovce n/Bebr.. 

 
 

O d ô v o d n e n i e 
 

Rozhodnutím Obvodného pozemkového úradu v Trenčíne č. H/2009/00032-107 zo 

dňa 28.1.2009 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.3.2009 bol schválený projekt 

pozemkových úprav v k.ú. Slatinka n/Bebr., vypracovaný v zmysle § 2 ods.1 písm. a) zákona 

za účelom usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenia prekážok ich výkonu 

vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou zákona, ktorého zhotoviteľom je GSK, 

geodetická spoločnosť, s.r.o., Bánovce n/Bebr.. 

Vykonanie projektu spočíva vo vytýčení hraníc pozemkov v teréne vrátane trvalej 

stabilizácie nových hraníc s následným vyhotovením obnovy operátu novým mapovaním. 

Pozemky, ktoré vlastníci ponechajú v nájme poľnohospodárskemu podniku sa vytýčia tým 

spôsobom, že sa v teréne vytýčia iba význačné lomové body obvodu združených pozemkov 

a jednotlivé hranice pozemkov vzájomne združených pozemkov budú zakreslené
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v rozdeľovacom pláne ako nezreteľné hranice a súradnice ich lomových bodov budú uložené 

na pamäťovom médiu. Tieto budú v dokumentácii Správy katastra Bánovce n/Bebr. 

a Obvodného pozemkového úradu v Trenčíne. 

Po dohodnutí so združením účastníkov pozemkových úprav bol vypracovaný postup 

prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní, ktorý sa pripája k tomuto rozhodnutiu 

a spolu s ním sa zverejňuje. 

 

Príloha: Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní.    

     
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing.Miroslav Marguš 
     riaditeľ       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doručuje sa: 
1. Predstavenstvo združenia účastníkov pozemkových úprav - Jaroslav Mišák, predseda 
2. Účastníci konania verejnou vyhláškou prostredníctvom OcÚ Malé Hoste 
 
Na vedomie (bez príloh): 
1. Správa katastra, Trenčianska 1237/46, Bánovce n/Bebr. 
2. Lesy SR š.p., OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 52  Trenčín 
3. Poľnohospodárske družstvo Slatina n/Bebr., 956 53  Slatina n/Bebr. 
4. MVL  AGRO s.r.o., Malé Chlievany 67, 957 01  Bánovce n/Bebr. 
5. Obecný úrad Slatinka n/Bebr., 956 53  Slatina n/Bebr.  
6. Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor, Mariánska 6, 971 80  Prievidza
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V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 
 

Obvodný pozemkový úrad v Trenčíne ako príslušný orgán v zmysle § 5 ods.5 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“) a v súlade s  § 26  zákona č.  71/1967 Zb. 
o správnom konaní  

 
o z n a m u j e , 

 
že pod.č.H/2009/00032-109 zo dňa 4.3.2009 bolo podľa § 14 ods.1 zákona nariadené 
vykonanie projektu pozemkových úprav (ďalej len „PPÚ“) v obvode pozemkových úprav 
v kat. úz. Slatinka n/Bebr., ktorého zhotoviteľom je GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o., 
Bánovce n/Bebr.. Prílohou nariadenia vykonania PPÚ je postup prechodu na hospodárenie 
v novom usporiadaní, ktorý bol dohodnutý s predstavenstvom združenia účastníkov 
pozemkových úprav. 
  
 Doručenie nariadenia vykonania projektu PPÚ sa vykonáva verejnou vyhláškou. 
 
 Táto vyhláška bude vyvesená po dobu 15 dní na obvyklom mieste v obci Slatinka 
n/Bebr.. Posledný deň vyvesenia tejto vyhlášky je dňom doručenia rozhodnutia všetkým 
účastníkom, aj tým, ktorí sa o vyvesení nedozvedia. 
 
 
 
 
 
 

Ing. Miroslav Marguš 
           riaditeľ  
 

 
 
 
 
 
Vyvesené dňa: .................................  pečiatka a podpis: .......................................... 
 
 
Zvesené dňa: .................................  pečiatka a podpis: .......................................... 
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