OKRESNY ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
Pozemkovy a lesny odbor

Nám. 1!. Stúra 1, 974 05 Banská Bystrica
OU-BB-PLO-2017/001546-44 /KE

V Banskej Bystrici dña 20.03.2017

VEREJNÁ VYHLÁSKA
Oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromazdenia úcastníkov jednoduchych pozemkovych úprav
vykonavanych v casti katastrálneho územia Kremnicka-Rakytovce, lokalita Brlany

Okresny úrad Banská Bystrica, pozemkovy a lesny odbor (d'alej len ,,OÚ BB-PLO"), ako vecne
amiestne príslusny správny orgán podl'a § 2 a § 9 ods. 3 zákona c. 180/2013 o organizácii miestnej
státnej správy, podl'a ust. § 5 ods.4 zákona c. 330/1991 Zb. o pozemkovych úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkovych úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkovych spolocenstvách,
v znení neskorsích predpisov (d'alej len ,,zákon c. 330/1991 Zb.") a Mesto Banská Bystrica v rámci
konania o jednoduchych pozemkovych úpravách k nehnutel'nostiam v casti katastrálneho územia
Kremnicka, lokalita s miestnym názvom Brlany (d'alej len ,,JPÚ "), ktoré boli povolené rozhodnutím pod
c. OU-BB-PLO-2017/001546-36/KE zo dña 19.01.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosf 20.02.2017

(d'alej len ,,Rozhodnutie"), v zmysle vyroku 3. Rozhodnutia

zv o 1 á v a
podl'a ust. § 24 ods. 1 zákona 330/1991 Zb. v spojení s ust. § 26 zákona c. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorsích predpisov Ustanovuiúce zhromazdenie úcastníkov konania
JPÚ
Kremniéka - lokalita Bríanv (d'alei len ,,Ustanovujúce zhromazdenie"), ktoré sa uskutocní

dña 20. apríla (stvrtok) 2017 o 1300 hod.
vzasadacej

miestnosti budovy

Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. E. Stúra 1, Banská

Bystrica na 7. poschodí, c. dverí 721

V zmysle § 6 ods. 1 zákona 330/1991 Zb. úcastníkmi JPÚ Kremnicka - lokalita Brlany sú :
• vlastníci pozemkov a nájomcovia pozemkov podliehajúcich JPÚ
• vlastníci ostatného nehnutel'ného pol'nohospodárskeho majetku nachádzajúceho sa
v obvode JPÚ
•

fyzické a právnické osoby, ktorych vlastnícke alebo iné prava mozu byt' JPÚ dotknuté

•

Slovensky pozemkovy fond

•

Mesto Banská Bystrica

Program Ustanovujúceho zhromazdenia :
1. otvorenie a prezentácia prítomnych
2. úvod do problematiky pozemkovych úprav

3. návrh rokovacieho a volebného poriadku, hlasovanie a jeho schválenie

4. oboznámenie s návrhom stanov a hlasovanie úcastníkov JPÚ o návrhu stanov zdruzenia

úcastníkov pripravenych OÚ BB-PLO a prerokovanych prípravnym vyborom JPÚ

5. voPba predstavenstva zdruzenia
6. diskusia
7. návrh uznesenia
8. záver
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Prílohu oznámenia a zároveñ Pozvánky tvorí návrh Rokovacieho a volebného poriadku, návrh stanov
zdruzenia úcastníkov konania, návrh kandidátov na clenov predstavenstva zdruzenia, ako aj vzor

Prihlásky aPlnomocenstva do konania JPÚ Kremnicka - Iokalita Brlany, nakol'ko vo vyroku

Rozhodnutia, v bode 6. v zmysle ust. § 8 ods. 3 zákona c. 330/1991 Zb. vyzval úcastníkov, aby sa

prihlásiii o úcasf v konaní JPÚ Kremnicka - Iokalita Brlany ("ak tak doteraz neurobili invm úkonom voci
OÚ BB-PLO v rámci prfpravného konania).
Úcasf na ustanovujúcom zhromazdení je nutná vzhPadom na dólezitosf schvaFovanych dokumentov.
V prípade neúcasti je mozné sa nechat' zastúpit5 poverenym splnomocnencom.
Splnomocnenec, ktory nepredlozí úradne overené

písomné plnomocenstvo, sa síce móze

zúcastnit' Ustanovujúceho zhromazdenin, nema vsak pravo hlasovat' na tomto zhromazdení.

Návrh stanov bol prerokovany s prípravnym vyborom a bude predlozeny zhromazdeniu úcastníkov
na schválenie. Na pracovnom stretnutí dña 08.03.2017 bol clenmi prípravného vyboru prerokovany
a odsúhlaseny

aj

Návrh

kandidátov

na clenov

predstavenstva

a priebeh

zhromazdenia (Rokovací

a volebny poriadok).

Toto oznámenie a zároveñ pozvánka sa spolu s prílohami dorucuje v zmysle § 24 ods. 1 zákona
330/1991 Zb. v spojení § 26 zákona c. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorsích predpisov tak,

ze sa vyvesí na úradnej tabuli OÚ BB-PLO po dobu 15 dní. Posledny den tejto lehoty je dñom dorucenia.
Súcasne sa zverejní na docasnej

úradnej tabuli aj internetovej stránke správneho orgánu, 1 x na úradnej

tabuli Mestského úradu Banská Bystrica a 1 x na úradnej tabuli v miestnej casti Kremnicka - Rakytovce.

Okrem tohto dorucenia vykoná OÚ BB-PLO dorucenie postou (do vlastnych rúk) vsetkym
úcastníkom so známym pobytom, zistenych v rámci konania JPÚ Kremnicka - Iokalita Brlany spolu

s prílohami.

Prítohy
-

-

Vzor splnomocnenia

Prihláska do JPÚ Kremnicka, Iokalita Brlany

-

Rokovací a volebny poriadok zdruzenia úcastníkov

-

Návrh stanov zdruzenia úcastníkov

-

Návrh kandidátov na clenov predstavenstva

Dorucuje sa
1. úcastníkom konania verejnou vyhláskou

2. vsetkym známym úcastníkom konania so známym pobytom do vlastnych rúk

3. Mesto Banská Bystrica, CSA 26, Banská Bystrica - 3x, z toho 2x pre vyvesenie po dobu 15 dní s tym,
abypre timajsí úrad bolpotvrdeny zaciatok a koniec vyvesenia

Ing. Jozef Pliestik
vedúci odboru

MESTSKY ÚRAB
BANSKÁ BYSTRICA
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