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Vec
Verejná vyhláška pozvánka ŽUPU PPU Prašice

Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor v zmysle § 24 ods. 1 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 o PU") v spolupráci s obcou Prašice

z v o l á v a

ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v k. ú.

všetkých účastníkov na toto stretnutie.

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov sa uskutoční dňa 28.06.2021, t.j.

pondelok o 13:00 hod. v priestoroch obecného úradu Prašice (kinosála)

Projekt pozemkových úprav v kat. úz. Prašice bol nariadení rozhodnutím OU-TO-PLO-2020/009472-004 zo dňa 
21.09.2020, právoplatné dňa 07.10.2020 z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. a) „zákona o PU": z dôvodu, že je  
potrebné usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaným historickým 
vývojom pred účinnosťou tohto zákona.

Účastníci pozemkových úprav na zhromaždení zriaďujú na obstaranie svojich spoločných záležitostí združenie 
účastníkov pozemkových úprav, prijmú stanový združenia a zvolia predstavenstvo ako výkonný orgán združenia. 
Najvyšším orgánom združenia účastníkov je  zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav. Prvé -  ustanovujúce 
zhromaždenie zvoláva Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor spolu s obcou Prašice.

Návrh stanov združenia účastníkov, ktoré sa budú schvaľovať na tomto zhromaždení, sú zverejnené na 
internetovej stránke Okresného úradu Topoľčany, úradná tabula https://www.minv.sk/7okresne-urady-klientske- 
centra8íurad=26&sekcia=uradna-tabula#popis, na stránke pozemkového a lesného odboru: https://www.minv.sk/7ppu- 
prasice a úradnej tabuli obce Prašice. Zo strany účastníkov pozemkových úprav je  možnosť tieto stanový meniť a dopĺňať.

Poučenie:
Toto oznámenie sa v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. doručí verejnou vyhláškou tak, že sa vyvesí na úradnej 
tabuli tunajšieho úradu po dobu 15 dní.
Súčasne sa oznámenie zverejní na úradnej tabuli v obci Prašice spôsobom v mieste obvyklým na dobu 15 dní.

Prašice.

Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor a obec Prašice pozývajú

https://epod.intra.dcom.sk/sk.dcom.epodatelna.rest/services/rest/record/recordPartHtml?id=14611159
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1. príloha

Ing. Ivan Guniš 
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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