
 
 

Č.   OU-KN-PLO-2022/000487/251                         v Komárne, dňa 24.5.2022 

Vybavuje : Ing. Edita Dorotovičová Felgerová 

 

 

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu 

pozemkových úprav v k. ú. Kameničná 

 

 

Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU KN PLO“), ako 

správny 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), podľa § 10 ods. 4 

zákona 

 

z v e r e j ň u j e 

všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v k. ú. 

Kameničná (ďalej len „VZFUÚ“).  

 

Návrh VZFUÚ má  písomnú a  grafickú časť, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke 

https://www.minv.sk/?pu-kamenicna. Na tejto stránke sa nachádzajú všetky doteraz zverejnené 

dokumenty a informácie o Projekte pozemkových úprav (ďalej  „PPÚ“) Kameničná.  

 

Správny orgán súčasne  

 v y z ý v a  

účastníkov pozemkových úprav, aby sa v lehote 30 dní od zverejnenia k návrhu VZFUÚ 

vyjadrili. 

 

V rámci vyhotovenia úvodných podkladov projektu pozemkových úprav v k.ú. 

Kameničná, zhotoviteľ projektu vypracoval podľa § 9 ods. 9, 10 zákona návrh VZFUÚ. Návrh 

predložil podľa § 9 ods. 12 zákona na prerokovanie združeniu účastníkov, obci  a správcami 

verejných zariadení, ktorí môžu byť pozemkovými úpravami dotknutí v ich pôsobnosti alebo v 

ich právach. Vyjadrenia uplatnené alebo zaslané v procese prerokovania boli zapracované do 

zverejneného návrhu. 

V zmysle § 10 ods. 4 zákona  sa návrh VZFUÚ oznamuje verejnou vyhláškou  tak, že sa 

vyvesí na úradnej tabuli Okresného úradu Komárno na dobu na 30 dní. Súčasne sa zverejní na 

elektronickej tabuli ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk a na úradnej tabuli 

obce Kameničná spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je  dňom doručenia.  

 

Zároveň sa návrh VZFUÚ doručuje združeniu účastníkov pozemkových úprav 

Kameničná, a podľa § 10 ods. 5 zákona sa oznámi všetkým dotknutým orgánom štátnej správy, 

že sa prerokúvajú VZFUÚ v obvode pozemkových úprav k. ú. Kameničná. 
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Do elaborátu VZFUÚ je možné nahliadnuť počas zverejnenia v pracovných dňoch a 

úradných hodín na OU KN PLO,  a na Obecnom úrade Kameničná v stránkových dňoch 

(pondelok, streda piatok) a hodinách (od 8.00 do 14.00).   

 

Proti návrhu VZFUÚ môžu účastníci pozemkových úprav podať námietky okresnému 

úradu v lehote 30 dní od jeho zverejnenia. 

 

Námietky proti VZFUÚ budú po uplynutí lehoty, podľa § 10 ods. 6 zákona prerokované 

so združením účastníkov Kameničná, a podľa výsledkov prerokovania OU KN PLO rozhodne o 

schválení VZFUÚ. 

 

 

 

 

Doručuje sa: 

1. Účastníci konania verejnou vyhláškou 

2. Združenie účastníkov  pozemkových úprav v k.ú. Kameničná, Mierová 790, 94601 

Kameničná  

3. Obec Kameničná, Mierová 790, 946 01 Kameničná  (2x z toho 1x na vyvesenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Ing. Klaudia Bertoková 

                                                                                                      vedúca odboru 

 

 

 

 
Príslušný  úrad potvrdil dobu vyvesenia: 

 

 

 

 

Vyvesené od: ...............................       do: ......................................... pečiatka, podpis: ....................................... 

 


