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Vec

Oznámenie o za#atí konania
Výzva na vyjadrenie sa k podkladom

Okresný úrad Vranov nad Top#ou, pozemkový a lesný odbor (#alej len „správny orgán“), ako miestne
príslušný okresný úrad, v ktorého územnom obvode je spolo#ná nehnute#nos#, alebo spolo#ne obhospodarovaná
nehnute#nos# pod#a § 22 ods. 2 zákona #. 97/2013 Z. z. o pozemkových spolo#enstvách (#alej len „zákon“),
Vám v zmysle ustanovenia § 18 zákona #. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) (#alej len „správny
poriadok“) oznamuje, že týmto za#ína konanie vo veci zápisu spolo#enstva do registra pod#a § 26 zákona.
Dôvod za#atia konania:

D#a 16.03.2022 bol správnemu orgánu doru#ený „Návrh na zápis do registra pozemkových spolo#enstiev“.
Navrhovate#om na zápis Pozemkového spolo#enstva Piskorovce, so sídlom Pionierska 357/1, 089 01 Svidník do
registra pozemkových spolo#enstiev je Juraj Homo#a, Pionierska 357/1 089 01 Svidník.

Návrh na zápis Pozemkového spolo#enstva Piskorovce obsahuje aj údaje pod#a § 23 ods. 1 písm. a), b) a d) až h)
zákona a prílohy, ktorými sú:
a) zmluva o spolo#enstve,
b) stanovy spolo#enstva, ak sa na ich vydaní dohodli #lenovia spolo#enstva,
c) notárska zápisnica pod#a § 4 ods. 1zákona,
d) vyhlásenie o tom, #i spolo#enstvo bude vykonáva# podnikate#skú #innos# pod#a § 19 ods. 3.

V zmysle § 26 ods. 1 zákona je ú#astníkom konania o zápise spolo#enstva do registra navrhovate#, predseda
spolo#enstva a #lenovia spolo#enstva.

Zmluva o Pozemkovom spolo#enstve Piskorovce je uzavretá vlastníkmi spolo#nej nehnute#nosti umiestnenej v k.
ú. Piskorovce na LV #.: 123.

Zárove# správny orgán ur#uje, že ú#astníci konania môžu svoje pripomienky a návrhy k za#atému konaniu uplatni#
do 5 dní odo d#a doru#enia. K podkladom konania je možné nahliadnu# na správnom orgáne, po predchádzajúcej
dohode termínu na telefónnom #ísle 057-32 5734.

V zmysle ustanovenia § 18 ods. 1, 2 a 3 správneho poriadku konanie sa za#ína na návrh ú#astníka konania alebo
na podnet správneho orgánu. Konanie je za#até d#om, ke# podanie ú#astníka konania došlo správnemu orgánu
príslušnému vo veci rozhodnú#. Pokia# sa konanie za#ína na podnet správneho orgánu, je konanie za#até d#om,
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ke# tento orgán urobil vo#i ú#astníkovi konania prvý úkon. O za#atí konania správny orgán upovedomí všetkých
známych ú#astníkov konania; ak mu ú#astníci konania alebo ich pobyt nie sú známi, alebo pokia# to ustanovuje
osobitný zákon, upovedomí ich o za#atí konania verejnou vyhláškou.

Pod#a § 26 ods. 2 správneho poriadku ur#uje správny orgán lehotu 15 dní na zverejnenie tohto oznámenia o
za#atí konania a výzvy na vyjadrenie sa k návrhu na zápis do registra pozemkových spolo#enstiev: Pozemkové
spolo#enstvo Piskorovce. Posledný de# tejto lehoty je d#om doru#enia.

V zmysle § 26 ods. 5 zákona ak je v konaní o zápise spolo#enstva do registra viac ako 20 ú#astníkov konania
Okresný úrad použije doru#enie verejnou vyhláškou.

Doru#uje sa:
-Všetkým vlastníkom dotknutých pozemkov v k. ú. Piskorovce vedených na LV #.: 123,
- Okresný úrad Vranov nad Top#ou, pozemkový a lesný odbor, Námestie slobody 5,
093 01 Vranov nad Top#ou - úradná tabu#a, webové sídlo Okresného úradu Vranov nad Top#ou, pozemkového
a lesného odboru (https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=60&odbor=11&sekcia=uradna-
tabula#popis)
- Národná agentúra pre sie#ové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava, I#O: 42 156 424 - úradná tabu#a
verejnej správy.

Ing. Jozef Kulan
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