
OKRESNÝ
ÚRAD pozemkový a lesný odbor
POPRAD pozemkové oddelenie

Náhrežie Jána Pavla II. 16. 058 44 Ponrad

Číslo: OU-PP-PLO1-2021/000610-1 13-ŠK V Poprade, dňa 24.08.2021

Mesto Poprad
~sI~~ú~P0Prad VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Č(~‘uáz~amu ‚ ROZHODNUTIE
• VybavU~e:

Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor (d‘alej len „správny orgán“), ako príslušný
orgán štátnej správy na úseku pozemkových úprav v zmysle zákona č. 180/2013 Z. z.
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojitosti
s ~ 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 právnych predpisov (ďalej len „zákon o pozemkových úpravách“), v súlade s
* 46 zákona o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v konaní o pozemkových
úpravách v katastrálnom území Spišská Sobota rozhodol takto:

Podl‘a ~ 29 ods. 1 v spojení s ~ 40 ods. 1 a 2 správneho poriadku

konanie o pozemkových úpravách v katastrálnom území Spišská Sobota, ktoré bob nariadené
rozhodnutím č. OU-PP-PLO-2017/000160-009-SK o nariadení pozemkových úprav
k nebnuteľnostiam v katastrálnom území Spišská Sobota podľa ~ 8 ods. 1 zákona, do
právoplatného rozhodnutia v konaní vedenom na Krajskom súde Prešov pod sp. zn. 1S/19/202 1-
34.

Správny orgán vedie v katastrálnom území Spišská Sobota konanie o pozemkových úpravách
podl‘a zákona o pozemkových úpravách. Dňa 25.07.20 17 vydal rozhodnutie Č. OU-PP-PLO
2017/000 160-009-SK o nariadení pozemkových úprav k nelmuteľnostiam v katastrálnom území
Spišská Sobota podl‘a * 8 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách, ktoré nadobudlo
právoplatnost‘ dňa 16.08.2017. Toto rozhodnutie, ktoré malo viac ako 50 účastníkov konania
správny orgán v zmysle * 8 ods. 4 zákona o pozemkových úpravách oznámil verejnou
vyhláškou.

Správny orgán prijal dňa 03.06.2021 od Krajského súdu Prešov výzvu, aby sa v lehote 30 dní
od doručenia uznesenia písomne vyjadril k žabobe Juraja Prcína, Kukučínova 480/8, 058 01
Poprad, zastúpeného Prosman a Pavlovič advokátska kancelária s.r.o. so sídlom Hlavná 31, 917
01 Trnava (d‘alej len „žabobcu“), doručenej súdu dňa 03.05.2021.

Z výzvy Krajského súdu Prešov správny orgán zistil, že žabobca podal správnu žalobu voči
nečinnosti orgánu verejnej správy v konaní o pozemkových úpravách v katastrálnom území
Spišská Sobota. Zo žaloby vyplýva, že žabobca namieta nečinnost‘ správneho orgánu, ktorú vidí
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V nezverejnení rozhodnutia Č. OU-PP-PLO-2017/000160-009-ŠK zo dňa 25.07.20 17 v zákonom
stanovenej lehote na úradnej tabuli správneho orgánu.

Právoplatné rozhodnutie v konaní vedenom na Krajskom súde Prešov pod sp. zn. 1S/19/2021-
34 móže mat‘ vplyv na d‘alšie konanie v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území
Spišská Sobota, teda je daný dóvodný predpoklad, že konanie pred súdom má charakter
predbežnej otázky.

Predbežná (prejudiciálna) otázka je otázka, od ktorej posúdenia závisí rozhodnutie vo veci,
ktorá je predmetom konania, a bez poznania „odpovede“ na túto otázku správny orgán nemóže
vydať rozhodnutie v súlade so zásadou materiálnej (obj ektívnej) pravdy (~ 40 správneho
poriadku).

Z uvedených dóvodov správny orgán rozhodol o prerušení konania do právoplatného
ukonČenia konania pred súdom sp. zn. lS/l 9/2021-34.

PodI‘a ~ 29 ods. 5 správneho poriadku pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona
neplynú.

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou podl‘a ~ 26 správneho poriadku tak, že sa
vyvesí na úradnej tabuli správneho orgánu Po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnost‘ súčasne mým spósobom v mieste obvyklým, na
internetovej stránke (www.minv.sk) a na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na Mestskom
úrade Poprad.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolat‘.
Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.

Okrasný úrad ~oprad
pozemkový a es~ý odbor

NAbra1I~Jů~ia Padn ;;

odboru
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Doručuje Sa:
1. Učastníci pozemkových úprav - verejnou vyhláškou
2. Mestský úrad Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2 802/3, 058 01 Poprad — za účelom zverejnenia

Na vedomie Po právoplatnosti:
1. Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
2. Ministerstvo pódohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcia pozemkových úprav,

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1
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Potvrdenie o spósobe a čase zverejnenia:

Vyhláška vyvesená na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na Mestskom úrade Poprad

Vyvesená písomnost‘: I~ESTSKY URAl)
Poprad

-28-

od: .~..2‘~P?~ido: .J~.Q.?
odtlačok pečiatk~. podpis

.“F3TSKY URAD
Poprad

Deň doničenia písomnosti:
odtlačok pečia y, podpis

Vyhláška vyvesená na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na Mestskom úrade Poprad —

pracovisko Spišská Sobota

i~F~TSKý lJk~
Vyvesená písomnosf: Poprad

od: ~do: .~ Q9 ~.

odtlačok pečia~ky, podpis

~~TSKy URAI
Poprad

-28

Deň doručenia písomnosti ~.

odtlačok pečiat~y, podpis
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Vyhláška vyvesená na úradnej tabuli správneho orgánu

Vyvesená písomnosf:

od do
odtlačok pečiatky, podpis

Deň doručenia písonmosti
odtlačok pečiatky, podpis


