
OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE
pozemkový a lesný odbor
Sama Chalupku 18, 071 O1 Michalovce

OU-MI-PLO-2023/000369-356 Michalovce, dľ1a 07.03.2023

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor (ďalej len správny orgán), ako
príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 zákona číslo 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o
pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona Č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) rozhodol
takto:

I. podľa § 14 ods. 4 zákona číslo 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)

s ch v a ľ uj e

vykonanie pľojektu pozemkov~'d1 úpľav vyk01~ávaného formou jednoduchých pozemkových
úprav v katastľálnom území Cečehov, obec Cečehov, okres Michalovce (ďalej len JPÚ)
povoleného rozhodnutím Okresného úradu Michalovce, pozemkového a lesného odboru Č. OU-
MI-PLO-2019/011973-52 Var zo dľ1a 18.11.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dľí.a
27.12.2019. V rozhodnutí bol zároveľ1 stanovený obvod JPÚ, ktorý bol upravený rozhodnutím Č.

OU-MI-PLO-2020/002017 -71 Vaľ zo di1a 11.02.2020, právoplatné dií.om 24.03.2020.

Rozdeľovací plán vo forme umiestľ1ovacieho a vytyčovacieho plánu projektu JPÚ bol
schválený ľozhodnutím Č. OU-MI-PLO-2022/000235-336 Kaz zo dľí.a 24.10.2022, ktoré
nadobudlo právoplatnosť di1a 28.11.2022, vypracovaný v zmysle § 2 ods. 1 písm. j) zákona
o pozemkových úpravách, ktorého zhotoviteľom je geodetická firma G.K.T. spol. s. r. o., Vinné
469, 072 31 Vinné. Predmetné ľozhodnutie bolo zverejnené na úradnej tabuli Okresného úľadu
Michalovce od 26.10.2022 do 10.11.2022 a na úľadnej tabuli obce Čečehov od 25.10.2022 do
09.11.2022.

Podľa § 14 ods. 4 zákona o pozemkových úpravách sa di10m právoplatnosti tohto
rozhodnutia o schválení vykonania pľojektu pozemkových úprav nadobúda vlastníctvo k novým
pozemkom alebo právo na vYľovnanie v peniazoch podľa rozdeľovacieho plánu vo forme
umiestií.ovacieho a vytyčovacieho plánu; dľí.omnadobudnutia vlastníctva k novým pozemkom sa
pozemkové úpľavy považujú za ukončené.

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav s vyznačenou
právoplatnosťou a rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu pre projekt JPÚ parcely C
KN Č. 460/2, číslo plánu 36582972-8/2023, dátum vyhotovenia 04.01.2023, autorizačne
oveľeného di1a 04.01.2023, úradne overeného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym
odborom dľí.a26.01.2023 pod Č. G2-1/2023, parcely C KN Č. 5/1 a 5/3, číslo plánu 36582972-
7/2023, dátum vyhotovenia 04.01.2023, autorizačne overeného dľ1a 04.01.2023, úradne
overeného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom di1a 26.01.2023 pod Č. G2-
2/2023, paľcely C KN Č. 462/5 a 462/6, číslo plánu 36582972-6/2023, dátum vyhotovenia
04.01.2023, autorizačne oveľeného di1a 04.01.2023, úľadne overeného Okresným úradom
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Michalovce, katastrálnym odborom dl1a 26.01.2023 pod č. 02-3/2023, parcely C KN č. 270/1 až
272, 465/5, 465/6, číslo plánu 36582972-5/2023, dátum vyhotovenia 04.01.2023, autorizačne
overeného dií.a 04.01.2023, úradne overeného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym
odborom dl1a 26.01.2023 pod č. 02-4/2023, ktorý bol aktualizovaný podra údajov katastra
nehnutel'ností ku dl1u 19.01.2023 sú listinami, na základe ktorých sa vykonajú zmeny v katastri
nehnutel'nosti.

II. Podl'a § 8g ods. 10 zákona o pozemkových úpravách vyrovnanie v peniazoch poskytuje obec.
Vyrovnanie v peniazoch sa vykoná medzi obcou a vlastníkom pozemku.

Obec Čečehov je povinná uhradiť známym vlastníkom za ich podiely k pôvodným
pozemkom a Slovenskému pozemkovému fondu, ktorý zastupuje známych vlastníkov
s neznámym pobytom pel'íažnú sumu vo výške uvedenej v zozname vyrovnaní v peniazoch zo
diía 24.02.2023, ktorý je súčasťou Aktualizácie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestl1ovacieho
a vytyčovacieho plánu a to v lehote do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Slovenskému pozemkovému fondu na základe listu č. SPFZ 161028/2020 zo dI'ía
20.11.2020, obec Čečehov je povinná vykonať úhradu peI'íažnej sumy vo výške 998,17 € na
depozitný účet fondu: SK34 8180 0000 0070 OO 19 4492, kde ako variabilný symbol uvedie -
2023000369 (číslo rozhodnutia o schválení vykonania projektu) a do poznámky pre prijímateľa
uvedie - JPÚ Čečehov.

III. V zmysle § 8g ods. 12 zákona o pozemkových úpravách, pozemky pod osídlením, za ktoré
vlastníci dostanú vyrovnanie v pozemkoch na účely vyrovnania alebo vyrovnanie v peniazoch, a
pozemky pod osídlením, ktoré sú vo vlastníctve štátu okrem tých, ktoré môžu byť len vo
vlastníctve štátu, alebo tých, ktoré sa nachádzajú v ochrannom pásme letísk, dráh alebo ciest,
prejdú do vlastníctva obce. Obec nesmie pozemok pod osídlením scudziť ani zaťažiť okrem
prevodu pozemku pod obydlím alebo prirahlého pozemku do vlastníctva obyvateľovi tohto
obydlia; toto obmedzenie sa vyznačí v katastri nehnuteľností na základe rozhodnutia o schválení
vykonania projektu pozemkových úprav. Na účel prevodu pozemku podl'a druhej vety obec
potvrdí, či ide o obyvatel'a obydlia.

Okresný úrad Michalovce, katastrálny odbor pri zápise vlastníckeho práva k parcelám
registra "C' č. 460/2, 5/1 , 5/3, 462/5, 462/6, 270/1, 27014, 270/5, 271/1, 271/2, 272, 465/5, 465/6
v časti katastrálneho územia Čečehov zapíše do katastra nehnutel'ností obmedzujúcu poznámku
v zmysle § 38 a § 39 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuterností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnutel'nostiam, a to zákaz scudzenia a zaťaženia pozemkov pod
osídlením, okrem prevodu pozemku pod obydlím alebo pril'ahlého pozemku do vlastníctva
obyvatel'ovi tohto obydlia.

IV. V zmysle § 11 ods. 12 zákona o pozemkových úpravách dI'íom nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav zanikajú iné vecné práva
k pozemkom registra pôvodného stavu a zriaďujú sa iné vecné práva k pozemkom registra
nového stavu podl'a rozderovacieho plánu. Zoznam tiarch je súčasťou elaborátu Aktualizácia
rozdel'ovacieho plánu vo forme umiestI'íovacieho a vytyčovacieho plánu.

V. Podl'a § 14 ods. 8 zákona o pozemkových úpravách dúom nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav zanikajú nájomné vzťahy
k pôvodným nehnutel'nostiam a registrácia vinohradov.
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Odôvodnenie

Okresnému úradu Michalovce, pozemkovému a lesnému odboru (ďalej len správny
orgán) bola d6a 19.07.2019 doručená žiadosť obce Čečehov pod číslom OCU 2019/60, na
vykonanie projektu pozemkových úprav, vykonávaných formou jednoduchých pozemkových
úprav (ďalej len JPÚ) v časti katastrálneho územia Čečehov o celkovej výmere 2070 m2.

Žiadosť na vykonanie JPÚ 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 navrhovanom obvode
JPÚ.

Po preskúmaní tcjto žiadosti správny orgán v súlade s § 7 ods. 2 zákona o pozemkových
úpravách pod číslom OU-MI-PLO-2019/011973-2 Var zo diía 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 o pozemkových úpravách na usporiadania vlastníckych
a užívacích pomerov k pozemkom, ktoré sa nachádzajú pod osídleniami marginalizovaných
skupín obyvateľstva v katastrálnom území Čečehov.

Nakoľko prípravným konaním bol preukázaný dôvod, potreba a účelnosť riešiť daný stav
v navrhovanej lokalite prostredníctvom projektu JPÚ, správny orgán podľa § 8 ods. l a § 8g
zákona o pozemkových úpravách pod číslom OU-MI-PLO-20 19/011973-52 zo d6a 18.11.2019
povolil pozemkové úpravy formou JPÚ k nehnutel'nostiam v časti katastrálneho územia
Čečehov, z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. j) zákona o pozemkových úpravách.
V predmetnom rozhodnutí bol stanovený obvod JPÚ, ktorý bol upravený rozhodnutím číslo.
OU-MI-PLO-2020/002017 -71 Var zo d6a 11.02.2020.

Po právoplatnosti rozhodnutia o povolení pozemkových úprav začal správny orgán
v súlade s § 9 zákona o pozemkových úpravách práce na úvodných podkladoch. Ciel'om
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 o pozemkových úpravách schválený pod číslom
OU-MI-PLO-2020/002017- 201 Var zo d6a 04.12.2020.

V rámci vyhotovenia úvodných podkladov projektu JPÚ Čečehov zhotovitel' projektu
vypracoval podra § 9 ods. 10, II zákona o pozemkových úpravách návrh VZFÚ.

Návrh predložil podl'a § 9 ods. 12 zákona o pozemkových úpravách na prerokovanie
združeniu účastníkov JPÚ v katastrálnom území Čečehov, zástupcovi obce a dotknutým
orgánom štátnej správy ako aj dotknutým správcom verejných zariadení a opatrení z dôvodu
pandemickej situácie iba písomne s tým, že zúčastnení sa mohli k zápisnici vyjadriť a po
podpísaní zaslať správnemu orgánu.

Podl'a § 10 ods. 4 zákona o pozemkových úpravách správny orgán zverejnil návrh VZFÚ
na obvyklom mieste v obci na 30 dní a doručil ho združeniu účastníkov pozemkov)/ch úprav.
Proti návrhu VZFÚ bola možnosť podať námietky správnemu orgánu v lehote do 30 dní od jeho
zverejnenia alebo doručenia po číslom OU-MI-PLO-20211001117-207 zo d6a 19.01.2021.

Nakol'ko proti návrhu VZFÚ neboli podané námietky ani pripomienky nebolo potrebné
ich prerokovanie podľa § 10 ods. 6 zákona o pozemkových úpravách so združením účastníkov.

Vzhl'adom k tomu, že VZFÚ sú spracované v súlade so zákonom a príslušnými právnymi
predpismi správny orgán tieto schválil.

3



Správny orgán podľa § II ods. 18 zákona o pozemkových úpravách prerokoval
s vlastníkmi ich návrhy a požiadavky na určenie nových pozemkov. Z dôvodu pretrvávajúcej
epidemickej situácie správny orgán zvolil písomnú formu prerokovania a listom č. OU-MI-PLO-
2021/001117-215 zo di1a 24.03.2021 zaslal návrh zásad pre umiestnenie nových pozemkov
(ďalej len ZUNP) účastníkom konania na prerokovanie a pripomienkovanie.

Návrh zásad bol zverejnený verejnou vyhláškou na úradncj tabuli od 02.07.2021 do
19.07.2021 a zároveI''1 bol doručený známym vlastníkom do vlastných rúk. V zákonom
stanovenej lehote neboli na správny orgán podané žiadne námietky a preto platnosť zásad pre
umiestenie nových pozemkov JPÚ bola oznámená pod č. OU-MI-PLO-2021/001117-235 Var zo
di1a 12.08.2021.

Po schválení úvodných podkladov projektu JPÚ podľa § ]O zákona o pozemkových
úpravách zadal vypracovanie projektu JPÚ podľa § 12 zákona o pozemkových úpravách.

Správny orgán v súčinnosti s geodetickou firmou G.K.T. spol. s. r. o., Vinné 469, 072
31 Vinné (ďalej len zhotoviteľ) v zmysle § 12 ods. 6 zákona o pozemkových úpravách a podľa
platných zásad umiestnenia nových pozemkov prerokoval s vlastníkmi dotknutých pozemkov
v obvode JPÚ návrh nového usporiadania pozemkov písomne z dôvodu pandemickej situácie,
následne bolo umožnené aj osobné prerokovanie na základe dohody s vlastníkom pozemku ..

DI1a 02.11.2021 bolo správnemu orgánu doručené podanie účastníčkou konania vo veci
JPÚ v katastrálnom území Čečehov z dôvodu toho, že nesúhlasí s rozdeľovacím plánom vo
forme umiestI1ovacieho a vytyčovacieho plánu a zárovei1 nesúhlasí s celým konaním. Po
prerokovaní námietky, ktorá bola vyhodnotená ako neopodstatnená, a na základe požiadaviek
vlastníkov zhotoviteľ vypracoval rozdeľovací plán, ktorý tvorí grafická časť (grafické
znázornenie umiestnenia nových pozemkov) a písomná časť (register nového stavu).

V zmysle § l2a zákona o pozemkových úpravách bol pred zverejnením rozdeľovacieho
plánu vo forme umiesti'lovacieho a vytyčovacieho plánu podľa § 13 ods. I zákona
o pozemkových úpravách aktualizovaný obvod projektu JPÚ a RPS tak, aby údaje v RPS a údaje
v registri nového stavu (ďalej len RNS) boli v súlade.

Rozdeľovací plán bol zverejnený podľa § 13 ods. I zákona o pozemkových úpravách
verejnou vyhláškou od 11.02.2022 do 14.03.2022 na úradnej tabuli správneho orgánu
a webovom sídle www.minv.sk a zárovei1 od 10.02.2022 do 12.03.2022 na úradnej tabuli v ohci
Čečehov po dobu 30 dnÍ. Vlastníkom pozemkov v obvode projektu JPÚ, ktorých miesto pobytu
je známe, boli osobne doručené výpisy z rozdeľovacieho plánu listom č. OU-MI-PLO-
2022/000235-308 zo di1a 11.02.2022.

Proti výpisu z rozdeľovacieho plánu bola podaná námietka Slovenským pozemkovým
fondom, ktorá bola vyhodnotená ako opodstatnená a následne prerokovaná so zhotoviteľom
a vybavená listom č. OU-MI-PLO-2022/000235-3l8 zo di1a02.03.2022.

Di1a 28.04.2022 bolo správnemu orgánu doručené podanie účastníčkou konania vo veci
JPÚ v katastrálnom území Čečehov z dôvodu, že predmetné konanie je nezákonné a preto bol
podaný podnet na prokuratúru SR. Správny orgán v konaní nepokračoval z dôvodu zaslania
administratívneho spisu na Okresnú prokuratúru Michalovce.

Ofia 08.08.2022 bol predmetný spis JPÚ v katastrálnom území Čečehov vrátený späť
s tým, že podnet účastníčky konania bol odložený. Uvedený podnet nebol námietkou proti
výpisu z rozdel'ovacieho plánu.
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Rozdeľovací plán vo forme umiestľíovacieho a vytyčovacieho plánu projektu JPÚ
v časti katastrálneho územia Čečehov a plán spoločných zariadení a opatrení bol spracovaný
v súlade so zákonom o pozemkových úpravách a podľa § 13 ods. 6 tohto zákona bol schválený
rozhodnutím Č. OU-MI-PLO-2022/000235-336 Kaz zo dľía 24.10.2022, ktoré nadobudlo
právoplatnosť d6a 28.11.2022.

Správny orgán podľa § 14 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách pod Č. OU-MI-PLO-
2023/000369-350 zo d6a 12.01.2023 nariadil vykonanie projektu JPÚ, ktoré spočíva vo vytýčení
vybraných lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne a ich odovzdaní vlastníkom
a následnom vyhotovení rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu. Spolu
s nariadením vykonania projektu JPÚ bol zverejnený postup prechodu na hospodárenie v novom
usporiadaní, ktorý bol dohodnutý priamo s jednotlivými účastníkmi konania, zastúpení
predstavenstvom združenia účastníkov pozemkových úprav.

Pred schválením vykonania projektu JPÚ bol podľa § 14 ods. 2 zákona pozemkových
úpravách ku d6u 19.01.2023 aktualizovaný register pôvodného stavu na právny stav spolu
s rozdeľovacím plánom vo forme geometrického plánu. Na vykonanie tejto aktualizácie Okresný
úrad Michalovce, katastrálny odbor na základe výzvy správneho orgánu Č. OU-MI-PLO-
2022/000235-345 zo d6a 06.12.2022 pozastavil odo d6a 15.12.2022 zápisy do katastra
nehnuteľností v obvode projektu JPÚ.

Aktualizovaný rozdeľovací plán vyhotovený vo forme geometrického plánu pre projekt
JPÚ parcely C KN Č. 460/2 bol úradne overený Okresným úradom Michalovce, katastrálnym
odborom d6a 26.0l.2023 pod Č. 02-112023, parcely C KN Č. 5/1 a 5/3 bol úradne overený
Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom di1a 26.0l.2023 pod Č. 02-2/2023,
parcely C KN Č. 462/5 a 462/6 bol úradne overený Okresným úradom Michalovce, katastrálnym
odborom d6a 26.01.2023 pod Č. 02-3/2023 a parcely C KN Č. 270/1 až 272, 465/5, 465/6 bol
úradne overený Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom di1a 26.01.2023 pod Č.

02-4/2023. Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu bude spolu s registrom nového
stavu podkladom pre vykonanie zmien v katastri nehnuteľností.

V zmysle § 14 ods. 4 zákona o pozemkových úpravách d60m právoplatnosti rozhodnutia
o schválení vykonania projektu JPÚ zanikajú právne vzťahy k pôvodným pozemkom v obvode
projektu JPÚ, a tým istým di10m nadobudne sa vlastníctvo k novým pozemkom alebo právo na
vyrovnanie v peniazoch podra rozderovacieho plánu vo forme umiestfíovacieho a vytyčovacieho
plánu.

V obvode projektu JPÚ bude účastníkom konania ako vlastníkom za ich pôvodné
pozemky vykonané vyrovnanie v peniazoch v počte 84 a vyrovnanie v nových pozemkoch
v počte 53. Rozderovací plán obsahuje zoznam vyrovnaní v peniazoch a zoznam vyrovnaní
v nových pozemkoch. Dilom nadobudnutia vlastníctva k novým pozemkom sa pozemkové
úpravy považujú za ukončené.

Prechod hospodárenia v novom usporiadaní sa uskutoční podra dohodnutého postupu,
ktorý bol zverejnený spolu s nariadením vykonania projektu JPú.

Podľa § 14 ods. 5 zákona o pozemkových úpravách Projekt pozemkových úprav je
záväzný pre všetkých účastníkov pozemkových úprav, rozhraničenie pozemkov medzi lesným
pôdnym fondom a pornohospodárskou pôdou a pre zmeny druhu pozemku.
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V zmysle § 14 ods. 6 zákona o pozemkových úpravách je projekt pozemkových úprav
podkladom pre územnoplánovaciu dokumentáciu a tvorbu lesných hospodárskych plánov. Pre
výstavbu spoločných zariadení a opatrení uvedených v § 12 ods. 4 písm. a) až d) nahrádza
schválený projekt pozemkových úprav rozhodnutie o využívaní územia, rozhodnutie o
umiestnení stavby, vypracované v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie,
rozhodnutie o odúatí poľnohospodárskej pôdy a rozhodnutie o vy6atí lesného pozemku.

Podľa § 14 ods. 8 zákona o pozemkových úpravách d60m nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom
uvedeným v tomto rozhodnutí zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam a
registrácia vinohradov.

V zmysle § II ods. 12 zákona o pozemkových úpravách okresný úrad môže na účely
pozemkových úprav rozhodnutím podľa § 14 ods. 4 zriadiť alebo zrušiť iné vecné právo k
pozemku. D60m nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu
pozemkových úprav zanikajú iné vecné práva k pozemkom registra pôvodného stavu a zriaďujú
sa iné vecné práva k pozemkom registra nového stavu podľa rozdeľovacieho plánu. Zoznam
tiarch je súčasťou elaborátu Aktualizácia rozdeľovacieho plánu vo forme umiestI'í.ovacieho a
vytyčovacieho plánu.

Podľa § 8g ods. 12 zákona o pozemkových úpravách, pozemky pod osídlením, za ktoré
vlastníci dostanú vyrovnanie v pozemkoch na účely vyrovnania alebo vyrovnanie v peniazoch, a
pozemky pod osídlením, ktoré sú vo vlastníctve štátu okrem tých, ktoré môžu byť len vo
vlastníctve štátu, alebo tých, ktoré sa nachádzajú v ochrannom pásme letísk, dráh alebo ciest,
prejdú do vlastníctva obce. Obec nesmie pozemok pod osídlením scudziť ani zaťažiť okrem
prevodu pozemku pod obydlím alebo priľahlého pozemku do vlastníctva obyvateľovi tohto
obydlia; toto obmedzenie sa vyznačí v katastri nehnuteľností na základe rozhodnutia o schválení
vykonania projektu pozemkových úprav. Na účel prevodu pozemku podľa druhej vety obec
potvrdí, či ide o obyvateľa obydlia.

V zmysle § 8g ods. 13 zákona o pozemkových úpravách, obec neprevedie vlastníctvo k
pozemku pod obydlím alebo priľahlému pozemku obyvateľovi obydlia, voči ktorému je vedené
exekučné konanie podl'a osobitného predpisu.

Podľa § 8g ods. 14 zákona o pozemkových úpravách, obyvateľ obydlia nesmie po dobu
desiatich rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva podľa odseku 12 previesť pozemok
pod obydlím alebo priľahlý pozemok na tretiu osobu s výnimkou blízkej osoby podľa § 116
Občianskeho zákonníka alebo príbuznej osoby podľa § 117 Občianskeho zákonníka.

V zmysle § 14 ods. 4 zákona o pozemkových úpravách sa toto rozhodnutie oznamuje
verejnou vyhláškou v súlade s § 26 správneho poriadku tak, že sa vyvesí v obci Čečehov po
dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, súčasne je toto rozhodnutie zverejnené na úradnej
tabuli správneho orgánu po dobu 15 dní, na webovom sídle správneho orgánu a na ústrednom
portáli verejnej správy. Posledný deI1tejto lehoty je dI10moznámenia účastníkom konania.

Toto rozhodnutie po nadobudnutí právoplatnosti bude doručené na Okresný úrad
Michalovce, katastrálny odbor, Sama Chalúpku č. 18,071 Ol Michalovce.
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Poučenie:

Podľa § 14 ods. 4 zákona o pozemkových úpravách proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno
odvolať.

V zmysle § 14 ods. 4 zákona o pozemkových úpravách sa toto rozhodnutie oznamuje
verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli
tunajšieho úradu po dobu 15 dní. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svoJom
webovom sídle a na úradnej tabuli v obci Čečehov spôsobom v mieste obvyklým.

Doručí sa:
1. Združenie účastníkov JPÚ v k. Ú. Čečehov - Stanislav Mráz - predseda predstavenstva
2 Účastníci konania (verejnou vyhláškou)
3. Obec Čečehov, Obecný úrad Čečehov 74,072 11 Čečehov - úradná tabuľa
4. Okresný úrad Michalovce - úradná tabuľa a webové sídlo
5. Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor - úradn á tabuľa a elektronická úradná
tabuľa (CUET)

6. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava

Na vedomie:
1. O.K.I. Vinné, spol. s. r. o., Vinné 469, 072 31 Vinné
2. Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov, Komenského 52, 040 01 Košice
3. AOROSPOL s. r. o., Michalovce, Čečehov 150,072 11 Čečehov

Po právoplatnosti:
Okresný úrad Michalovce, katastrálny odbor, Sama Chalúpku č. 18, 071 O1 Michalovce

JUDr. Monika Sabovčíková
vedúca odboru

Potvrdenie doby vyvesenia

Vyvesené od: . do: .

(podpis a pečiatka)
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