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Rozhodnutie o zmene obvodu projektu Jednoduchých pozemkových úprav  
v katastrálnom území Kysak lokalita Močiare 2 

 
 

Okresný úrad Košice – okolie, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ“) ako príslušný 

orgán podľa §5 ods.4 zákona SNR 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“) podľa § 4 ods. 5 a  v súlade 

s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení 

 

Obvod projektu jednoduchých pozemkových úprav Kysak lokalita Močiare 2 

sa mení takto: 

- do obvodu sa začleňuje parcela  C KN č. 158/100  

- obvod na hranici parcely  C KN č. 221 sa posúva na ochranné pásmo VVN,  

tak ako je to zakreslené v grafickej prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 

rozhodnutia. 

 

Odôvodnenie 

 

Okresný úrad Košice – okolie, pozemkový a lesný odbor, ako správny orgán v konaní 

projektu jednoduchých pozemkových úprav Kysak lokalita Močiare 2 ( ďalej len projekt) na 

základe požiadavky obce Kysak  a predstavenstva Združenia účastníkov jednoduchých 

pozemkových úprav Kysak lokalita Močiare 2, odsúhlasenej na zasadnutí predstavenstva dňa 

11.03.2015, akceptoval návrh na zmenu hranice obvodu projektu. Požiadavka zmeny obvodu 

projektu v etape pred vyhotovením registra pôvodného stavu vyplynula z potreby  

rekonštrukcie dažďovej kanalizácie na hranici obvodu projektu a zo zamerania ochranného 

pásma vedenia VVN.  

Preto OÚ rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  
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Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho 

oznámenia. Rozhodnutie sa účastníkovi oznamuje doručením písomného vyhotovenia tohto 

rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý toto rozhodnutie vydal.  

 

V zmysle §4 ods.5 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov sa toto 

rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom 

konaní tak, že sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Košice – okolie,   

na internetovej stránke Okresného úradu Košice – okolie a na úradnej tabuli Obecného úradu 

v Kysaku. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Účastníkom pozemkových úprav, 

ktorých sa zmena obvodu týka, sa rozhodnutie doručí do vlastných rúk. 

 
 

Príloha 
Mapový podklad v mierke 1:1500 
 
 
 
 

 JUDr. Mária Sopková 
 vedúca odboru 
 
 
 
Na vedomie 

1. Obec Kysak 
2. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Letná 27, Košice 
3. Okresný úrad Košice - okolie, katastrálny odbor, Južná trieda 82, Košice 
4. EURO GEO s.r.o., Kmeťova 36, Košice 
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