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Vec  
Oprava rozhodnutia o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Lula č.OU-LV-
PLO1-2020/014966-002 z 22.09.2020 
 
 
 Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, ul. 
Rozmarínová 4, 934 01 Levice (ďalej len „OU-LV-PLO“) vydal 22.09.2020 rozhodnutie, 
ktorým v zmysle §8 ods.1 zákona 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 o PÚ“) nariadil pozemkové 
úpravy v katastrálnom území Lula (ďalej len „PÚ“). Rozhodnutie o nariadení „PÚ“ 
nadobudlo právoplatnosť 08.10.2020. 
 
 Podľa §47 ods.6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) chyby v písaní, v počtoch a iné zrejmé 
nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia správny orgán kedykoľvek aj bez návrhu 
opraví a upovedomí o tom účastníkov konania. 
 
 „OU-LV-PLO“ zistil, že v odseku 3., 6. a 8. výroku rozhodnutia o nariadení „PÚ“ sú 
chyby v písaní. Vzhľadom na to, že je v záujme účastníkov konania, aby informácie uvedené 
vo výroku rozhodnutia boli v súlade so skutočnosťou, opravuje v zmysle §47 ods.6 
„správneho poriadku“ v dôsledku chyby v písaní rozhodnutie takto: 
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V odseku 3 výroku rozhodnutia je chybne uvedené: 
Stanovuje v zmysle §8 ods.1 písm. c) a §24 ods.1 „zákona o PÚ“ lehotu 120 dní od 
právoplatnosti tohto rozhodnutia na uskutočnenie prvého zhromaždenia účastníkov „PÚ“. 
Zhromaždenie zvolá „OU-LV-PLO“ a Obecný úrad v Lule verejnou vyhláškou. 
 
správny text má byť: 
Stanovuje v zmysle §8 ods.1 písm. c) a §24 ods.1 „zákona o PÚ“ lehotu 365 dní od 
právoplatnosti tohto rozhodnutia na uskutočnenie prvého zhromaždenia účastníkov „PÚ“. 
Zhromaždenie zvolá „OU-LV-PLO“ a Obecný úrad v Lule verejnou vyhláškou. 
 
V odseku 6. výroku rozhodnutia je chybne uvedené: 
Oznamuje podľa §8 ods.6 „zákona o PÚ“, že predpokladaný termín schválenia vykonania 
projektu PÚ je 31.10.2024. 
 
správny text má byť: 
Oznamuje podľa §8 ods.6 „zákona o PÚ“, že predpokladaný termín schválenia vykonania 
projektu PÚ je 30.04.2024. 
 
V odseku 8. výroku rozhodnutia je chybne uvedené: 
Určuje v zmysle §11 ods.27 „zákona o PÚ“ zákaz nakladania s pozemkami E - KN, p.č. 88, 
104, 105, 113, 164, 167, 274, 636, 638, 643, 647, 870, 871, 872, 879,   tzv. neknihované 
parcely vo vlastníctve štátu a obce, ktoré sú určené pre spoločné zariadenia a opatrenia. 
Obmedzenie vyznačí katastrálny odbor Okresného úradu Levice po nadobudnutí 
právoplatnosti tohto rozhodnutia zapísaním poznámky nasledovného znenia: „Poznamenáva 
sa zákaz nakladania podľa §11 ods.27 zákona SNR č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, 
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a 
pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov“. 
 
správny text má byť: 
Určuje v zmysle §11 ods.27 „zákona o PÚ“ zákaz nakladania s pozemkami E - KN, p.č. 88, 
89, 90, 105, 113, 163/2, 164, 167, 274, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
647, 648, 870, 872, 873, 876, 877, 878, 879,   tzv. neknihované parcely vo vlastníctve štátu a 
obce, ktoré sú určené pre spoločné zariadenia a opatrenia. Obmedzenie vyznačí katastrálny 
odbor Okresného úradu Levice po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia zapísaním 
poznámky nasledovného znenia: „Poznamenáva sa zákaz nakladania podľa §11 ods.27 
zákona SNR č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách, v znení 
neskorších predpisov“. 
 

V ostatných častiach sa predmetné rozhodnutie nemení. Táto oprava je nedeliteľnou 
súčasťou vyššie uvedeného rozhodnutia.  
 

V zmysle §8 ods.4 „zákona o PÚ“ ak je menej ako 50 účastníkov konania, rozhodnutie 
o povolení alebo nariadení pozemkových úprav sa im doručí do vlastných rúk. V ostatných 
prípadoch sa rozhodnutie oznamuje verejnou vyhláškou podľa §26 „správneho poriadku“. 
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Podľa §26 ods. 2 „správneho poriadku“ doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, 
že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň 
tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom 
webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, 
najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na 
mieste, ktorého sa konanie týka. 
 

Keďže sa rozhodnutie o nariadení „PÚ“ doručovalo verejnou vyhláškou, „OU-LV-
PLO“ doručuje aj opravu rozhodnutia rovnakým spôsobom ako samotné rozhodnutie, ktorého 
sa oprava týka. 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Miloš Mrkvica 
           vedúci odboru 
 
 
 
 
Rozdeľovník - doručuje sa verejnou vyhláškou 
Okresný úrad Levice, ul. Rozmarínová 4, 934 01 Levice - úradná tabuľa 
Obecný úrad Lula, Lula 55, 935 35 Lula - úradná tabuľa 
 
 
 
 
 
Vyvesené  
 
od: ..................................... do ..................................., pečiatka, podpis....................................... 


