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  OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR

Sama Chalupku č. 18, 071 01  Michalovce

  Číslo spisu

OU-MI-PLO-2021/001117-209

Michalovce

25. 02. 2021

   

  Rozhodnutie
Verejná vyhláška 

 

  Popis konania / Účastníci konania
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“) v súlade s §46 
zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o správnom konaní)
  
podľa § 10 ods. 6 zákona  o pozemkových úpravách 
 

 

  Výrok
s ch v a ľ u j e  
  
všeobecné zásady funkčného využitia územia   v obvode jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území 
Čečehov, obec Čečehov, okres Michalovce,  ( ďalej len VZFÚ ) ktoré tvoria  prílohu tohto rozhodnutia a ktorého 
zhotoviteľom je geodetická firma  G.K.T. spol. s.r.o. Vinné  469, zodpovedný projektant   Ing. Eduard Treščák, ako súčasť 
úvodných podkladov projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Čečehov 
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  Odôvodnenie
Okresnému úradu Michalovce, pozemkovému a lesnému odboru bol dňa 19. 07. 2019 doručený návrh  od Obce Čečehov 
číslo OCU 2019/60, na vykonanie pozemkových úprav vykonávaných formou jednoduchých pozemkových úprav v časti  
katastrálneho  územia Čečehov o celkovej výmere 2070 m2. Žiadosť na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav bola
podaná v súlade s § 2 ods. 1 písm. j zákona  o pozemkových úpravách, z dôvodu usporiadania vlastníckych a užívacích 
pomerov  k pozemkom ktoré sa nachádzajú pod osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva.  V žiadosti bol 
navrhnutý obvod pozemkových úprav a cieľ pozemkových úprav. 
  
Dňom podania žiadosti začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní   konanie o pozemkových úpravách . 
Po preskúmaní tejto žiadosti správny orgán v súlade s §7 ods. 2  zákona  pod číslom  OU-MI-PLO-2019/011973-2 var z 14. 
08. 2019 nariadil konanie o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) v časti  katastrálneho územia Čečehov z 
dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1, písm. j) zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov ( 
ďalej len zákon ) na usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom, ktoré sa nachádzajú pod osídleniami 
marginalizovaných skupín obyvateľstva (ďalej len „osídlenie“) v k. ú. Čečehov. 
  
Cieľom JPÚ Čečehov je vhodným spôsobom potrebou usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom, ktoré 
sa nachádzajú pod osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva. 
  
  Nakoľko prípravným konaním  bol preukázaný dôvod, potreba a účelnosť riešiť daný stav v navrhovanej lokalite  
prostredníctvom jednoduchých pozemkových úprav, OU-MI-PLO podľa § 8 ods.1  a § 8g zákona pod číslom OU-MI-PLO-
2019/011973-52   z 18. 11. 2019   povolil pozemkové úpravy formou  jednoduchých pozemkových úprav k 
nehnuteľnostiam  v časti katastrálneho územia Čečehov  z dôvodu  uvedeného v § 2 ods. 1, písm. j) zákona č. 330/1991 
Zb. o pozemkových úpravách, na usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom, ktoré sa nachádzajú pod 
osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva (ďalej len „osídlenie“) v k. ú. Čečehov. V rozhodnutí bol zároveň 
stanovený obvod  JPÚ, ktorý bol upravený rozhodnutím OU-MI-PLO-2020/002017 –71Var    zo dňa 11. 02. 2020. 
  
       Po právoplatnosti rozhodnutia o povolení pozemkových úprav začal OÚ-PLO v súlade s §9 zákona práce na úvodných 
podkladoch.  Cieľom  vypracovania úvodných podkladov bolo zostavenie registra pôvodného stavu (ďalej len RPS) a 
vypracovanie všeobecných zásad  funkčného usporiadania  územia (ďalej len VZFU). 
        RPS bol v súlade  s §10 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách schválený pod číslom OU-MI-
PLO-2020/002017- 201      Var      zo dňa 04. 12. 2020. 
  
       V rámci vyhotovenia úvodných podkladov projektu JPÚ Čečehov zhotoviteľ projektu vypracoval podľa § 9 ods. 10, 11 
zákona  návrh VZFÚ. 
        
Pri spracovaní VZFU boli zhotoviteľom a OÚ-PLO využité tieto podklady: 
- elaborát účelového mapovania polohopisu v obvode JPÚ Čečehov 
- elaborát účelového mapovania  výškopisu v obvode JPÚ Čečehov, 
- podrobná ortofotomapa  katastrálneho územia, 
  
  
 Návrh predložil  podľa § 9 od. 12 zákona na prerokovanie  združeniu účastníkov  JPÚ  v katastrálnom území Čečehov, 
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  Ing. Juraj Saloka
vedúci

zástupcovi obce a dotknutým  orgánom štátnej správy ako aj dotknutým správcom verejných zariadení a opatrení z 
dôvodu pandemickej situácie iba písomne s tým že zúčastnený sa mohli k zápisnici vyjadriť a po podpísaní zaslať 
správnemu orgánu.  
        
       Podľa § 10 ods. 4 zákona o pozemkových úpravách Okresný úrad Michalovce, zverejnil návrh VZFÚ na obvyklom 
mieste v obci na 30 dní a doručil ho združeniu účastníkov pozemkových úprav. Proti návrhu VZFÚ bola možnosť  podať 
námietky Okresnému úradu Michalovce, pozemkovému a lesnému odboru  v lehote do 30 dní od jeho zverejnenia alebo 
doručenia po číslom OU-MI-PLO-2021/001117-207 zo dňa 19. 01. 2021. 
       Nakoľko proti návrhu VZFÚ neboli podané námietky  ani pripomienky  nebolo potrebné ich  prerokovanie  podľa §10 
ods. 6 zákona so združením účastníkov. 
  
       Vzhľadom k tomu, že VZFÚ sú spracované v súlade so zákonom a príslušnými právnymi predpismi Okresný úrad 
Michalovce, pozemkový a lesný odbor  tieto schválil.  
. 
Podľa §10 ods. 6 zákona sa rozhodnutie  o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia  oznamuje 
verejnou vyhláškou tak, že sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Michalovce, internetovej stránke  
OÚ  a súčasne  sa zverejní v obci  Čečehov, spôsobom v mieste obvyklým a internetovej stránke obce.   
 

  Poučenie
Proti   tomuto rozhodnutiu možno podať v lehote do 15 dní od jeho zverejnenia  opravný prostriedok na Okresný úrad 
Košice, odbor opravných prostriedkov, Komenského 52, 041 26 Košice cestou  Okresného úradu Michalovce, 
pozemkového a lesného odboru, Sama Chalupku 18, 071 01 Michalovce. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní opravných 
prostriedkov preskúmateľné súdom. 

 

 

 
Obec Čečehov, Čečehov 74, 072 11 Čečehov, Slovenská republika
Doručuje sa  

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10212


