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z RPS v k.ú. Čabiny 
 

                                •                          • 
Váš list číslo/zo dňa                          Naše číslo                      Vybavuje/linka                                            Medzilaborce 
 2012/ Ing.Varjan/057 7860315 02.04.2012 
  
Vec: 

 Oznámenie. 
 

      Obvodný pozemkový úrad  Humenné (ďalej len „OPÚ“), ako orgán príslušný podľa 
§5 ods.5 zákona SNR 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“) , 
Vám podľa § 17 ods.2 zákona oznamuje, že nakoľko ste sa neprihlásili o účasť na  
pozemkových úpravách podľa  § 8 ods.3 zákona, v konaní Vás zastupuje Slovenský 
pozemkový fond alebo správca lesného majetku vo vlastníctve štátu. Súčasne Vás 
upozorňujeme, že dodatočne uplatnené požiadavky na určenie nových pozemkov 
nebudú v projekte zohľadňovať. 
OPÚ svojím rozhodnutím č.j.:2009/00408-002-Vv zo dňa 15.05.2009 nariadil 
pozemkové úpravy ( ďalej len „PÚ“) v katastrálnom území Čabiny z dôvodu 
usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenia prekážok ich výkonu 
vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou zákona podľa § 2 ods.1 písm. a) 
zákona. V tomto rozhodnutí určil obvod PÚ ( § 8 ods. 1 písm. a) , vyňal z obvodu PÚ 
niektoré pozemky ( § 8 ods. 1 písm. b), určil lehotu na uskutočnenie prvého 
zhromaždenia účastníkov PÚ ( § 8 ods. 1 písm. c), obmedzil účastníkov PÚ (§ 8 ods. 1 
písm. d), vyzval vlastníkov pozemkov na oznámenie svojho zámeru ohľadne ich 
užívania ( § 8 ods.5). V bode 5 tohto rozhodnutia vyzval podľa § 8 ods.3 zákona 
všetkých účastníkov PÚ, aby sa prihlásili o účasť na PÚ na účel spolupráce pri PÚ 
a uplatnenia svojho práva tým, že sa zúčastnia prvého zhromaždenia účastníkov PÚ 
alebo písomnou prihláškou na OPÚ do 31.12.2009. Súčasne v tomto bode poučil 
účastníkov, že podľa § 17 ods. 2 zákona vlastníka, ktorý sa neprihlásil o účasť na PÚ, 
zastupuje Slovenský pozemkový fond alebo správca lesného majetku vo vlastníctve 
štátu. Dodatočne uplatnené požiadavky na určenie nových pozemkov sa nebudú 
v projekte zohľadňovať. 
     Nakoľko OPÚ do dnešného dňa neobdŕžal Vašu písomnú prihlášku, vedie Vás 
v zozname účastníkov PÚ, ktorí sa neprihlásili o účasť na PÚ, teda Vás v konaní 
zastupuje v zmysle zákona zástupca. 

               V prílohe Vám zasielame tlačivo „ Prihláška do pozemkových úprav vykonávaných   
          v katastrálnom území Čabiny“. Odo dňa doručenia vyplnenej prihlášky na náš úrad Vás    
          zaradíme do zoznamu prihlásených účastníkov a prestane Vás zastupovať zástupca zo   
          zákona . Skutočnosti dohodnuté za Vás zákonným zástupcom počas zastupovania, už    
          nebude možné meniť. Do svojich práv a povinnosti účastníka pozemkových úprav  
          vstúpite dňom doručenia vyplnenej prihlášky na náš úrad. 
 
           S pozdravom                                                                                                                                                   
                                                              
                                                                                                                Ing. Jozef Hric                                                                                                              
                                                                                                                 riaditeľ úradu 
          
 

„Tento projekt je spolufinancovaný ES“ 
 



P R I H L Á Š K A  
DO POZEMKOVÝCH ÚPRAV VYKONANÝCH V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ  ČABINY 

 
 
Meno a priezvisko : ....................................................... rodený(á):............................................. 
 
Dátum narodenia:    ...................................................................................................................... 
 
Adresa bydliska:      ...................................................................................................................... 
 
 
Týmto sa prihlasujem ako účastník ( vlastník, nájomca iný typ účastníka – oprávnený z vecného bremena, 
záložného práva ..............................................................................)/ * 
O účasť na pozemkových úpravách, ktoré boli nariadené rozhodnutím Obvodného pozemkového úradu 
Humenné pod  č.j.:2009/00408-002-Vv zo dňa 15.05.2009, na účel spolupráce pri pozemkových 
úpravách a uplatnenia svojho práva. 
 
Je mi známe, že ako účastník konania mám všetky práva a povinnosti podľa zákona č.330/1991 Zb. 
 
( v prípade, že sa chcete nechať v konaní zastupovať, vyplňte „ Plnomocenstvo“) 
 
 
V ....................................................................., dňa.....................................podpis......................................... 
 
* Vyznačte typ účastníka podčiarknutím alebo doplňte.                               
 

Vyplnené tlačivo doručte, alebo pošlite  na Obvodný pozemkový úrad Humenné, Mierová 4, 066 01 Humenné 
 
 

„Tento projekt je spolufinancovaný ES“                                                                                                                
                                                    

              Tu odstrihnúť  
 

PLNOMOCENSTVO 
 
Podpísaný (á) : ..................................................................................................................................................................... 
                               titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, bytom 
 
 
Splnomocňujem: .................................................................................................................................................................. 
                                titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, bytom   
 
aby ma zastupoval/a vo veci: 
 
pozemkových úprav vykonaných v katastrálnom území Čabiny podľa zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov ( ďalej iba „zákon o pozemkových úpravách“) 
 
V celom konaní o pozemkových úpravách pred príslušným obvodným pozemkovým úradom , vrátane podania 
opravných prostriedkov / odvolania, námietok/ a zastupovania v odvolacom konaní, aby vykonával/a všetky úkony , 
zúčastňoval/a sa na prejednaní veci, vyhotoval/a písomnosti vzťahujúce sa na vec, prijímal/a  doručované písomnosti, 
podával/a návrhy a žiadosti, vyjadroval/a súhlasy a nesúhlasy, podavál/a opravné prostriedky a vzdával/a sa ich, 
prijímal/a plnenie nárokov, ich plnenie potvrdzoval/a alebo vymáhal/a. Toto splnomocnenie dávam v rozsahu práv 
a povinnosti podľa zákona o pozemkových úpravách a správneho poriadku vo všetkých úkonoch súvisiacich  
s konaním a to aj vo vzťahu ku štátnym orgánom a iným právnickým či fyzickým osobám. 
 
 
V ..........................................................., dňa...................................            ............................................................... 
                                                                                                                                             overený podpis splnomocniteľa 
 
 
 
Plnomocenstvo prijímam                                                                              ................................................................ 
                                                                                                                                       podpis splnomocnenca 
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