
OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE 
pozemkový a lesný odbor  

Sama Chalupku 18, 071 01  Michalovce 

 

Telefón Fax E-mail Internet IČO 

+421/56/6280417 +421/56/6889056 
 

marta.varjassyova@minv.sk www.minv.sk/?okresny-urad-

michalovce 
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Verejná vyhláška 

 

P o z v á n k a 
Na Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných 

v časti k. ú. Čečehov.  

 

 

 

Okresný  úrad  Michalovce, pozemkový a lesný  odbor (ďalej len „OÚ-MI-PLO“), ako  

príslušný orgán  v zmysle § 5 zákona č. 330/91 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 

pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a  o  pozemkových 

spoločenstvách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v spolupráci s Obcou Čečehov 

v zmysle rozhodnutia  číslo OU-MI-PLO-2019/011973-52 z 18. 11. 2019 ( ďalej len „ 

Rozhodnutie“ ),  v súlade s  §24 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách v spojení s §26 zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní formou verejnej vyhlášky  

 

pozýva účastníkov JPÚ na Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov  JPÚ Čečehov ( ďalej len 

„ustanovujúce zhromaždenie“) ktoré sa uskutoční dňa  

23. 01. 2020 ( štvrtok ), o 16:00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu Čečehov. 

 

Predmetom Ustanovujúceho zhromaždenia bude  

- prezentácia prítomných v čase od 16:00 do 16:15, 

- návrh a schválenie rokovacieho poriadku, 

- návrh a schválenie  stanov združenia účastníkov JPÚ Čečehov, 

- návrh a voľba členov predstavenstva združenia účastníkov JPÚ, 

- informovanie účastníkov o ďalšom postupe  OU-MI-PLO v konaní JPÚ, 

- diskusia, 

- záver. 

 

Návrh rokovacieho poriadku a návrh  stanov združenia účastníkov JPÚ Čečehov  bude k 

nahliadnutiu  na Obecnom úrade Čečehov a na internetovej  stránke  Okresného úradu 

Michalovce, pozemkový a lesný odbor v položke  projekty pozemkových úprav. 

 

Prílohou pozvánky je okrem návrhu stanov združenia účastníkov JPÚ  a návrhu kandidátov  

na členov predstavenstva združenia účastníkov JPÚ vzor splnomocnenia, ak by ste sa chceli 

nechať na ustanovujúcom zhromaždení alebo v konaní o pozemkových úpravách zastúpiť inou 

osobou a prihlášky do JPÚ.  

 

 Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ v časti  obce Čečehov sa 

oznamuje v zmysle §24 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách verejnou 

vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli správneho orgánu po dobu 15 dní. Súčasne sa 
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vyhláška zverejní na úradnej tabuli v obci  Čečehov spôsobom v mieste obvyklým po dobu 15 

dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

 

 

X príloh   

- Návrh stanov 

- Návrh kandidátov 

- Vzor splnomocnenia 

- Vzor prihlášky  

 

 

Doručuje sa  

1. Účastníkom konania verejnou vyhláškou 

2. Obec Čečehov, 072 11 Čečehov 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Vladimír Juričko 

vedúci odboru  

 

 

 

 


