OKRESNY ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
POZEMKOVY A LESNY ODBOR
Nám. E. Stúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Císlo: OU-BB-PLO-2015/003 622-6/KE

V Banskej Bystrici 13.05.2015

Vec:

JPÚ Sásová - cesta ni/066 75 - rozhodnutie o zastavení konania

ROZHODNUTIE
Okresny úrad Banská Bystrica, pozemkovy a lesny odbor podl'a § 2 a § 9 ods. 3 zákona c.
180/2013 Z. z. oorganizácii miestnej státnej správy aozmene a doplnení niektorych zákonov
v spojení s § 30 ods. 1, písm. d) zákona c. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorsích
predpisov

zastavuje

konanie

ojednoduchych pozemkovych úpravách k niektorym pozemkom vo veci navrhovatel'aBanskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) o usporiadanie vlastníckych vzt'ahov
k pozemkom pod stavbou uz existujúcej cesty m. triedy s oznacením III/066 75 Kyncel'ováSásová-Kostiviarska, cast' vk. ú. Sásová. Stavba - teleso komunikácie je vo vlastníctve
Banskobystrického samosprávneho kraja.

Odóvodnenie
Podaním dña 01.08. 2012 poziadal Banskobystricky samosprávny kraj (d'alej len ,,BBSK")

byvaly Obvodny pozemkovy úrad, odbor I. stupñového rozhodovania Banská Bystrica o usporiadanie
vlastníckych vzfahov k pozemkom pod uz existujúcou cestou III. triedy c. III/066 75 Kyncel'ováSásová-Kostiviarska v k. ú. Sásová a súvisiacich stavieb a plóch s touto komunikáciou (chodníky,
vyjazdy a pod.) podl'a zákona c. 66/2009 Z. z. v spojení so zákonom SNR c. 330/1991 Zb.
o pozemkovych úpravách (d'alej len ,,zákon") .

K ziadosti pripojil situacny nácrt, delimitacny protokol o prechode vlastníctva cesty (cestného
telesa) na Banskobystricky samosprávny kraj, geometricky plan c. 44583486-037/2012, listy
vlastníctva, súpis parciel C-KN a E-KN a prehl'ad vlastníkov.

Správny orgán zacal vo veci podania konaf a nariadil konanie o zacatí pozemkovych úprav
(prípravné konanie) podl'a § 7 zákona dña 27.12.2012 pod císlom OP/2012/002663-3/Sch. Po
vykonaní potrebného zisfovania vydal rozhodnutie o povolení pozemkovych úprav podl'a § 8 zákona
pod císlom OP/2013/001887-2/Sch dña 21.08.2013, právoplatné 24.09.2013.
V súlade s rozhodnutím o povolení pozemkovych úprav správny orgán v bode c. 6) nariadil
navrhovatel'ovi - (BBSK) zabezpecif vyhotovenie registra póvodného stavu (RPS) oprávnenou
osobou, vrátane ocenenia pozemku v obvode projektu pozemkovych úprav a vyhotovif vypis z RPS
osobitne pre kazdého dotknutého vlastníka.

Vzhl'adom na casovo nárocny a zdíhavy proces vyberu spracovatel'a a zhotovitel'a projektu
JPÚ Sásová, vyporiadanie cesty c. III/066 75 Kyncel'ová-Sásová-Kostiviarska v k. ú. Sásová a
súvisiacich stavieb a plóch s touto komunikáciou (chodníky, vyjazdy a pod.) Banskobystricky
samosprávny kraj poziadal o préñaseme konania na dobu do 28.02.2014.

Po uplynutí lehoty na prerusenie konania este znova Okresny úrad Banská Bystrica,
pozemkovy alesny odbor poslal navrhovatel'ovi urgenciu na doplnenie pozadovanych dokladov
s poucením, ze nedolozenie dokladov v stanovenej lehote bude maf za následok zastavenie konania
podl'a § 30, ods. 1, písm. d) zákona c. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorsích predpisov.
Vzhl'adom ktomu, ze do vydania tohto rozhodnutia navrhovatel' - BBSK pozadované
doklady nepredlozil, správny orgán konanie podl'a § 30, ods. d.) zákona c. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorsích predpisov zastavil.

Toto rozhodnutie sa dorucí navrhovatel'ovi do vlastnych rúk, Slovenskému pozemkovému
fondu a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli tunajsieho úradu. Súcasne sa rozhodnutie zverejni
na internetovej stránke správneho orgánu avo vyvesnej úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica
spósobom vmiestne obvyklym, t. j. spósobom verejnej vyhlásky podl'a § 26 zákona o správnom
konaní.

Poucenie:

Podl'a § 54 ods. 1 zákona c. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu je
mozné podaf odvolanie do 15 dní odo dña jeho dorucenia. Odvolanie sa podáva na
správnom orgáne, ktory napadnuté rozhodnutie vydal.

Toto

rozhodnutie je

po

vycerpaní

vsetkych

riadnych

opravnych

prostriedkov

preskúmatel'né súdom.

o
Ing. Jozef Pliestik
vedúci odboru

Dorucuje sa:

1. Banskobystricky samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica PSC 974 01

2. Mesto Banská Bystrica, CSA 26, Banská Bystrica, PSC 974 01 - lx na vyvesenie do vyvesnej
tabule po dobu 15 dní s tym, aby tunajsiemu úradu potvrdilo zaciatok a koniec vyvesenia
3. Slovensky pozemkovy fond - regionálny odbor, Skuteckého c. 21, Banská Bystrica, PSC 974 61
Na vedomie:

4. Okresny úrad Banská Bystrica, Odbor opravnych prostriedkov, Nám. E. Stúra 1, B. Bystrica
5. BB regionálna správa ciest, a.s., p. Aleña Barlová, Majerská cesta 94, B. Bystrica, PSC 974 96
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