
OKRESNY URAD POPRAD
Pozemkový a lesný odbor

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
a

MESTO POPRAD
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 44 Poprad

č. : OU-PP-PLO-201 7/000 160-Ol 4-SK v Poprade 06.1l.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor (d'alej len ,,správny orgán") ako príslušný
orgán štátnej správy na úseku pozemkových úprav vzmysle zákona č. 180/2013 Z. z.
o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojitosti so
zákonom č. 330/91 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde apozemkových spoločenstvách vznení
neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon") a Mesto Poprad v rámci konania o pozemkových
úpravách vykonávaných vkatastrálnom území Spišská Sobota, ktoré boli nariadené
rozhodnutím č. j. OU-PP-PLO-2017/000160-009-ŠK zo dňa 25.07.2017, ktoré nadobudlo
právoplatnost' dňa 16.08.2017

zvolávajú

podra íg 24 ods. 1 zákona v spojitosti s § 26 ods. 2 zákona 71/1967 o správnom konanf v znení
neskorších predpisov (d'alej len ,,správny poriadok") ustanovujúce zhromaždenie
účastníkov pozemkových úprav vk. ú. Spišská Sobota (d'alej len ,,ustanovujúce
zhromaždenie"), ktoré sa uskutoční

30.11.20l7 (štvrtok) o 15oo hod.
vo vel'kej zasadacej miestnosti na mestskom úrade Poprad.

Účastnfci pozemkových úprav na ustanovujúcom zhromaždení utvárajú na obstaranie
svojich spoločných záležitosti združenie účastníkov pozemkových úprav, schvália stanovy
združenia a zvolia predstavenstvo ako výkonný orgán združenia.

Program:
l.Prezentaciapritomnychucastmkovpozemkovychupravvcaseodl4 dol5 hod.
2. Otvorenie a schválenie programu
3 . Uvod do problematiky pozemkových úprav
4. Návrh a schválenie rokovacieho poriadku
5. Vol'ba spoločnej mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
6. Návrh stanov Združenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Spišská Sobota a ich

schválenie

7. Vol'ba predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

'?Telefón
+*421-52-7879913

Fax
+*42]-52-7883068

E-mail

Katarina.Soltesova@minv.sk
Internet

www. minv. sk



Návrh stanov Združenia účastníkov pozemkových úprav arokovací poriadok bude
zverejnený na internetovej stránke obce (www.poprad.sk) asprávneho orgánu
(www.minv.sk).

V prípade, že sa účastník konania dá zastupovat' na ustanovujúcom zhromaždení, jeho
zástupca predloží písomné, úradne overené splnomocnenie.

V zmysle 83 24 ods. 1 zákona a § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní sa táto pozvánka
doručuje verejnou vyhláškou, 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 iným sp8sobom vmieste obvyklým, najmá vmiestnej tlači, rozhlase alebo
na občasnej úradnej tabuli správneho orgánu vmeste Poprad a vmestskej časti Spišská
Sobota.
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Vyvesené na obecnej tabuli:

,,,d (,"q, l'l, [ň'ý do ':)v'-t 'I'l 'ty'lJ podpis, pečiatka
MESTSKÝ ÚRAD

Popraď
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Vyvesené na tabuli správneho orgánu:

dood podpis, pečiatka

DoruČuje sa:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Účastníci konania - verejnou vyhláškou
Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 058 0l Poprad - za účelom zverejnenia
Mesto Poprad, pracovisko Spišská Sobota, Sobotské námestie 1 744/38, 058 0l Poprad
- za účelom zverejnenia
Obec Gánovce, Gánovská 184, 058 0l Gánovce - za účelom zverejnenia
Obec Hozelec, Hlavná 58, 05911 Hozelec - za účelom zverejnenia
Obec Švábovce, Obecný úrad Švábovce 132, 059 12 Švábovce - za účelom zverejnenia
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