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Vec
Oznámenie o začatí konania
Okresný úrad Martin, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie (ďalej len „OÚ Martin“), ako príslušný
správny orgán podľa ust. § 18 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách
a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
oznamuje
v zmysle ust. § 7 ods. 4 zákona začatie konania na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v zriadenej záhradkovej
osade „SZZ22-61 Vŕšok II Vrútky“ v katastrálnom území Vrútky.
Na základe návrhu užívateľov pozemkov – členov Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov „Vŕšok
II Vrútky “ na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v zriadenej záhradkovej osade v katastrálnom území Vrútky a
v súlade s ust. § 8 ods. 2 zákona OÚ Martin zabezpečil zostavenie registra pôvodného stavu. Register pôvodného
stavu a geometrické plány č. 101/2019, 102/2019, 103/2019, 104/2019,105/2019 a č.118/2019, ktoré vyhotovil Ing.
Vladimír Nechuta, tvoria úvodné podklady konania.
Do úvodných podkladov možno nahliadnuť na OÚ Martin, Pavla Mudroňa 45, 036 01 Martin, 1. poschodie, č.dv.7.
Toto oznámenie sa v zmysle ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
doručuje verejnou vyhláškou tak, že sa zverejní po dobu 15-tich dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Zároveň
sa písomnosť zverejní na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu v Meste Vrútky po dobu 15 dní. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia.
Proti úvodným podkladom možno podať námietky do 30 dní od vyvesenia verejnej vyhlášky na OÚ Martin.
Vlastníkom, ktorých miesto trvalého pobytu je známe, sa doručuje do vlastných rúk výpis z úvodných podkladov
(výpis z registra pôvodného stavu a grafické zobrazenie lokalizácie pozemku), proti ktorému môžu podať námietky
na OÚ Martin v lehote do 30 dní odo dňa doručenia. Výpis z úvodných podkladov, týkajúci sa pozemkov, s ktorými
nakladá Slovenský pozemkový fond, sa doručuje Slovenskému pozemkovému fondu
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