
OKRESNÝ ÚRAD BREZNO
Pozemkový a lesný odbor

pozemkové oddelenie
Nám. gen. M. R. Štefánika 40,97701 Brezno

Číslo spisu
OU-BR -PLO 1-2021/00 1023

Brezno
28.07.2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

pozvánka

na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území
PREDAJNÁ

Okresný úrad Brezno pozemkový a lesný odbor pozemkové oddelenie (d'alej len "OÚ BR PLOl"), ako
správny orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 4 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon" ) a Obec Predajná

zvoláva

v zmysle § 24 ods. 1 zákona v znení neskorších predpisova rozhodnutia o nariadení pozemkových úprav č.:
OU-BR-PLOI-2020/009083 zo dňa 29.9.2020 ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových
úprav v katastrálnom území PREDAJNÁ, ktoré sa bude konat' dňa:

18.08.2021 O 17.00 hod.
V sále Spoločenského domu, Podhrádok 348/17, Predajná

Prezentácia prítomných účastníkov pozemkových úprav je v čase od 16:15 hod do 16:50 hod.

Program ustanovujúceho zhromaždenia:

1. Otvorenie a schválenie programu
2. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Informácie o stave pozemkových úprav v katastrálnom území Predajná
4. Návrh stanov združenia účastníkov pozemkových úprav a ich schválenie
5. Návrh a voľba členov predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav
6. Diskusia
7. Uznesenie
8. Záver
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Každý účastník, ktorý má záujem zúčastniť sa zhromaždenia, sa musí počas prezentácie preukázat' dokladom
totožnosti ( občiansky preukaz / pas ). V prípade ak účastník poverí inú osobu na zastupovanie, splnomocnený
zástupca predloží okrem dokladu totožnosti aj písomné splnomocnenie, ktoré bude úradne overené § 6 ods. 6
zákona. Splnomocnenec, ktorý nepredloží overené písomné splnomocnenie sa môže zúčastniť ustanovujúceho
zhromaždenia, nemá však právo hlasovať.

V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sú účastníci povinní rešpektovat' a dodržiavat' aktuálne
nariadenia a odporúčania vydané Úradom verejného zdravotníctva SR.

Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov PÚ Predajná sa oznamuje v zmysle § 26 ods. 2 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli
správneho orgánu, na úradnej tabuli Obce Predajná, ako aj na ústrednom portáli verejnej správy
(www.slovensko.sk). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

)J
Ing. Jozef Auxt
vedúci odboru

Prílohy

vzor splnomocnenia
návrh stanov združenia účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Predajná

Doručuje sa

účastníkom konania verejnou vyhláškou
úradná tabuľa - Obecný úrad v Predajná
Úľadná tabuľa - Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor
centrálna elektronická úradná tabuľa - ústredný portál verejnej správy

Na vedomie

SGS Holding a. s., M.M. Hodžu 1072/9,97401 Banská Bystrica

Dátum vyvesenia: . Dátum zvesenia: .
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