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OU-TO-PLO-2022/000473-097         V Topoľčanoch dňa 03.05.2022 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia 
 

Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-TO-PLO“), ako 

orgán príslušný podľa § 5 ods. 4 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“), podľa § 10 ods. 4 

„zákona o PU“ 

 

zverejňuje 

 

 všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav 

Prašice (ďalej len „VZFU“). Do elaborátu VZFU je možné nahliadnuť počas 30 dní na 

Obecnom úrade Prašice  počas úradných hodín.  

V rámci vyhotovenia úvodných podkladov projektu pozemkových úprav podľa § 9 ods. 

10, 11 „zákona o PU“ návrh VZFU, návrh predložil ,,OU-TO-PLO“ podľa § 9 ods. 12 „zákona 

o PU“ na prerokovanie združeniu účastníkov, obci a dotknutým orgánom štátnej správy 

a dotknutým správcom verejných zariadení. So  združením účastníkov a obcou bol návrh 

prerokovaný dňa 13.01.2022.  

V zmysle § 10 ods. 4 „zákona o PU“ ,,OU-TO-PLO“ zverejní návrhu VZFU   na 

vhodnom mieste v obci na 30 dní a zároveň doručí združeniu účastníkov pozemkových úprav. 

Proti návrhu podľa prvej vety možno podať námietky v lehote 30 dní od jeho zverejnenia alebo 

doručenia na Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 01 

Topoľčany. 

,,OU-TO-PLO“ podľa § 10 ods. 5 ,,zákona o PU“ v týchto dňoch oznamuje všetkým 

dotknutým orgánom štátnej správy, že sa prerokúvajú VZFU. 

Námietky proti VZFU budú po uplynutí lehoty podľa § 10 ods. 6 ,,zákona o PU“ 

prerokované so združením účastníkov a podľa výsledkov prerokovania ,,OU-TO-PLO“ 

rozhodne o schválení VZFU. 

 

Doručuje sa: 

1. Obecný úrad Prašice, 1. mája142/142, 956 22 

2. Úradná tabuľa OU-TO-PLO 

 

 

 

 

                       Ing. Ivan Guniš 

                                   vedúci odboru 
Obecný úrad Prašice potvrdí dobu vyvesenia : 

 

Vyvesené od:...............................do:..................................                 pečiatka, podpis: ......................................... 
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