
OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV 
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR 

Masarykova 10, 080 01 Prešov 

 

Telefón                                       Fax                                      E-mail                                            Internet                                     IČO 
051/7485917                      051/7581588                 jozef.bujnak@minv.sk               www.minv.sk  00151866 
 

                          

         

podľa rozdeľovníka 

            
 
 

 

Váš list číslo/zo dňa                         Naše číslo Vybavuje/linka        Prešov 

 OU-PO-PLO 2019/038736-007/BJ Ing. Bujňák  16. septembra 2019 
                               

 

 

Vec 

Oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých 

pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Víťaz, lokalita Harb 

 

 

Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, Prešov (ďalej ako 

“OÚ PO, PLO“) ako správny orgán príslušný podľa § 5 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“) a obec 

Víťaz v rámci konania o jednoduchých pozemkových úpravách (ďalej len “JPÚ“) 

vykonávaných v časti katastrálneho územia Víťaz, lokalita Harb 

 

z v o l á v a j ú 
 

podľa § 24 ods. 1 zákona ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ vykonávaných 

v časti katastrálneho územia Víťaz, lokalita Harb (ďalej len “Ustanovujúce zhromaždenie“), 

ktoré sa uskutoční 

 

1. októbra 2019 (utorok) o 17:00 hod.  

v sále obecného úradu v budove Jednoty 
 

  

Predmet Ustanovujúceho zhromaždenia: 

- otvorenie a informovanie účastníkov o doterajšom priebehu konania o JPÚ 

- hlasovanie účastníkov JPÚ o návrhu stanov združenia účastníkov JPÚ Víťaz, 

lokalita Harb 

- kreovanie predstavenstva združenia účastníkov JPÚ Víťaz, lokalita Harb formou 

hlasovania o členoch predstavenstva 

- informovanie účastníkov JPÚ o ďalšom postupe v konaní o JPÚ Víťaz, lokalita 

Harb 

- diskusia 

 

Prílohu pozvánky tvorí návrh stanov združenia účastníkov JPÚ Víťaz, lokalita Harb 

spracovaný a odsúhlasený prípravným výborom pre JPÚ, hlasovací a rokovací poriadok 

Ustanovujúceho zhromaždenia a vzor splnomocnenia pre prípad, že účastník konania nebude 

prítomný na ustanovujúcom zhromaždení a nechá sa zastúpiť inou osobou. 
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Splnomocnenec, ktorý nepredloží úradne overené písomné plnomocenstvo sa síce 

môže zúčastniť Ustanovujúceho zhromaždenia, nemá však právo hlasovať na tomto 

zhromaždení. 

 

OÚ PO, PLO zároveň vyzýva účastníkov konania, aby v prípade iných prebiehajúcich 

konaní, predmetom ktorých je/sú  parcela/y patriaca/e do obvodu JPÚ, predložili príslušné 

listiny, resp. oznámili skutočnosti dôležité pre konanie o JPÚ najneskôr v deň konania 

Ustanovujúceho zhromaždenia. 
 

Táto pozvánka sa spolu s prílohami v zmysle § 24 ods. 1 zákona v spojení s § 26 zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov doručuje 

verejnou vyhláškou.  

 

 

S pozdravom 

 
 

 

Prílohy 

- návrh stanov združenia účastníkov 

- volebný a rokovací poriadok združenia účastníkov 

- vzor splnomocnenia 

 

 

 

Doručuje sa 

Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, Prešov - úradná tabuľa, 

webové sídlo (www.minv.sk) 

Obec Víťaz č. 111, 082 38  - úradná tabuľa 
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