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Vec
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie - informácia o pozemkových úpravách v katastrálnom území Keť
Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor, ako orgán príslušný podľa §5 ods.4 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 PÚ“), podľa §7 ods.4 písm.e) zákona
o PÚ zabezpečí, aby pred rozhodnutím o návrhu na vykonanie pozemkových úprav boli účastníci konania vhodnou
formou a v mieste konania zvyčajným spôsobom informovaní o plánovanom konaní.
Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-LV-PLO“) na základe uznesenia vlády č.458/2022
zo dňa 13.7.2022, ktorým bol schválený zoznam katastrálnych území, kde sa budú vykonávať pozemkové úpravy,
nariadil podľa §7 ods. 2 „zákona“ verejnou vyhláškou č.OU-LV-PLO1-2022/012705-001, zo dňa 27.07.2022
konanie o začatí pozemkových úprav (ďalej len „prípravné konanie“) v katastrálnom území Keť z dôvodu uvedeného
v §2 ods.1 písm.a) zákona o PÚ, že je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie
prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou zákona o pozemkových úpravách.
Podľa §1 ods.1 zákona o PÚ, obsahom pozemkových úprav je racionálne priestorové usporiadanie pozemkového
vlastníctva v určitom území a ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného
vykonávané vo verejnom záujme v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby
územného systému ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými
hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a podpory rozvoja vidieka.
Podľa §1 ods.2 zákona o PÚ, pozemkové úpravy zahŕňajú:
a) zistenie a nové usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov ako aj súvisiacich iných vecných práv v obvode
pozemkových úprav a nové rozdelenie pozemkov (scelenie, oddelenie alebo iné úpravy pozemkov),
b) technické, biologické, ekologické, ekonomické a právne opatrenia súvisiace s novým usporiadaním právnych
pomerov.
Poučenie
Toto oznámenie sa zverejní v Obci Keť na verejne prístupnom mieste na dobu 30 dní, zároveň sa vyvesí aj na úradnej
tabuli Okresného úradu Levice a na ich webových sídlach.
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