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Vec
PPÚ Benkovce - POZVÁNKA na prerokovanie návrhov a požiadaviek vlastníka na určenie nových pozemkov
podľa § 11 ods.18 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách

Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „správny orgán“)

Vás týmto pozýva na spoločné prerokovanie návrhov a požiadaviek vlastníkov na určenie nových pozemkov podľa
§ 11 ods. 18 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“).

Prerokovanie sa uskutoční dňa 23.08.2022 (t.j. utorok) o 16.00 hod. v sále Kultúrneho domu pri Obecnom úrade
v Benkovciach.

Program rokovania:
1. informácia správneho orgánu o prebiehajúcich pozemkových úpravách,
2. oboznámenie s predbežným návrhom zásad umiestnenia nových pozemkov (ďalej len „ZUNP“), ktorý vypracoval
zhotoviteľ projektu v spolupráci so správnym orgánom a predstavenstvom združenia účastníkov pozemkových úprav
3. diskusia, v ktorej prítomní môžu najmä uplatniť ďalšie návrhy a požiadavky na určenie nových pozemkov tak,
aby mohli byť zapracované do ZUNP.

Súčasne Vám oznamujeme, že každý vlastník sa môže zúčastniť aj individuálneho prerokovania jeho návrhov a
požiadaviek na určenie nových pozemkov v dňoch:

- 24.08.2022 (t. j. streda) v čase: 08.00 - 16.00 hod. na Obecnom úrade v Benkovciach,
- 25.08.2022 (t. j. štvrtok) v čase: 08.00 - 16.00 hod. na Obecnom úrade v Benkovciach,
- 26.08.2022 (t. j. piatok) v čase: 08,00 – 16,00 hod. na Obecnom úrade v Benkovciach.

Na základe prerokovania požiadaviek vlastníkov a ďalších podkladov podľa § 11 ods. 18 zákona budú dohodnuté
ZUNP, ktoré budú zverejnené a doručené do vlastných rúk všetkým známym vlastníkom.
Obsahom ZUNP je stanovenie základných, rámcových pravidiel, podľa ktorých sa budú umiestňovať nové pozemky.
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V prípade, že na prerokovanie návrhov a požiadaviek na určenie nových pozemkov poveríte inú osobu, ktorá Vás
bude zastupovať, je nevyhnutné, aby táto osoba predložila úradne overené splnomocnenie na zastupovanie, v ktorom
bude zreteľne uvedené, že sa jedná o poverenie na zastupovanie vo veci prerokovania návrhov a požiadaviek na
určenie nových pozemkov podľa §11 ods.18 zákona pre projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Benkovce
(ďalej len „PPÚ Benkovce“).

Táto povinnosť odpadá pokiaľ ste splnomocnenie na zastupovanie vo veci PPÚ Benkovce už odovzdali správnemu
orgánu v doterajšom konaní.

V prípade, ak ste sa už vyjadrili prostredníctvom Dotazníka k prerokovaniu návrhov a požiadaviek vlastníka na
určenie nových pozemkov podľa § 11 ods. 18 zákona o pozemkových úpravách, a nemáte záujem doplniť ďalšie
požiadavky a návrhy k určeniu nových pozemkov vo vyššie uvedených termínoch, tak správny orgán bude považovať
návrhy a požiadavky podľa § 11 ods. 18 zákona o pozemkových úpravách s Vami za prerokované.

Zároveň Vás informujeme, že návrhy a požiadavky na určenie nových pozemkov sa v zásadách pre umiestnenie
nových pozemkov zohľadnia len v prípade, ak nebudú v rozpore so zákonom o pozemkových úpravách a inými
zákonmi, ktorých sa konanie o pozemkových úpravách dotkne. V prípade, že sa do tvorby (prerokovania) ZUNP
nezapojíte, Vaše neskoršie požiadavky po schválení ZUNP už nebude možné zohľadniť.

Ing. Jozef Kulan
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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