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V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 
    

    

VEC 

Zverejnenie všeobecných zásad funkčného využitia územia   v obvode jednoduchých 

pozemkových úprav v katastrálnom území Čečehov  

 

 

 

        Okresný  úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor , ako  príslušný orgán  podľa § 5 ods. 

4 zákona  číslo 330/91 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“) podľa § 10 ods.4 zákona  

o pozemkových úpravách 

 

z  v e  r  e  j  ň  u  j  e 

 

návrh všeobecných zásad funkčného využitia územia   v obvode jednoduchých pozemkových 

úprav v katastrálnom území Čečehov ( ďalej len VZFÚ ) zhotoviteľom ktorého je firma G.K.T.  

spol. s.r.o. so sídlom : Vinné 469, 072 31 Vinné. 

      Elaborát  VZFÚ  bude  od dňa vyvesenia vyhlášky dostupný   k nahliadnutiu na Obecnom 

úrade v Čečehove   počas pracovnej doby po dobu 30 dní  a taktiež  na jeho webovej stránke. 

Zároveň  VZFÚ budú zverejnené aj na internetovej stránke www.minv.sk/?okresny-urad-

michalovce  ( v časti Okresné úrady, Košický kraj, Michalovce, pozemky a lesy vetva 

Jednoduché pozemkové úpravy). 

 

       V rámci vyhotovenia úvodných podkladov projektu JPÚ Čečehov zhotoviteľ projektu 

vypracoval podľa §9 ods. 10, 11 zákona  návrh VZFÚ. Návrh predložil  podľa § 9 od. 12 zákona 

na prerokovanie  združeniu účastníkov  JPÚ  v katastrálnom území Čečehov, zástupcovi obce 

a dotknutým  orgánom štátnej správy ako aj dotknutým správcom verejných zariadení a opatrení.  

       

Poučenie  

       Podľa § 10 ods. 4 zákona o pozemkových úpravách Okresný úrade Michalovce, zverejní 

návrh VZFÚ na obvyklom mieste v obci na 30 dní a doručí ho združeniu účastníkov 

pozemkových úprav. Proti návrhu VZFÚ možno podať námietky Okresnému úradu Michalovce, 

pozemkovému a lesnému odboru  v lehote do 30 dní od jeho zverejnenia alebo doručenia. 

       Správny orgán v súlade s §10 ods. 5 zákona v týchto dňoch oznamuje všetkým dotknutým 

orgánom štátnej správy, že sa prerokúvajú  VZFÚ  v obvode JPÚ Čečehov. 

       Námietky proti návrhu VZFÚ okresný úrad prerokuje podľa §10 ods. 6 zákona so združením 

účastníkov a podľa výsledkov prerokovania rozhodne o schválení návrhu. O výsledku 

prerokovania upovedomí okresný úrad oho, kto námietku podal. Rozhodnutie o schválení VZFÚ 

sa doručí verejnou vyhláškou. 
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Prílohy 

Elektronická forma elaborátu VZFÚ JPÚ Čečehov 

 

Doručuje sa 

účastníkom konania verejnou vyhláškou 

Obecnému úradu Čečehov 

do spisu správneho orgánu 

 

 

Ing. Juraj Saloka 

poverený vedením odboru 

 

 

 

 

Potvrdenie doby vyvesenia                                                      

 

 

 

Vyvesené od:......................................do:................................................ 

 

 

 

 

 

                                                                          ................................................... 

                                                                                 (  podpis   a pečiatka ) 


