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Zrušenie obmedzujúcej poznámky v k. ú. Malý Slavkov - oznámenie o začatí konania

Dňa 26.05.2021 bola okresnému úradu KeŽrnarok, pozernkornf' a lesný odbor (d'alej len ,,správny orgán") ako príslušný
správnyorgánpodl'a!1a54zákonač. 180/2013Z.z.oorganizácii miestnejštátnejsprávyaozmeneadoplnení
niektoďch zákorrov, v súlade so zákonom č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpľavách, usporiadaní pozernkoveho
vlastnĺctva, pozemkových úradoch, pozemkovom Íonde a o pozenrkovry'ch spoločenstvách, (d'alej len ,,zákon o
pozemkoých úpravách") podaná Žiadost'o zrušenie obmedzujúcej poznárnky na častiach parcely KN-C č. 680 v k. ú. Malý
Slavkov, obec Malý Slavkov, okres KeŽlĺarok, zriadenej podl'a g ]i ods.20 zákona o pozemkových úpravách, od obce
Malý Slavkov, Gerlaclrovská 52, 060 01 Malý Slavkov, v zastúpenĺ Ladislavom oravcom' starostom obce.

Vykonanie pľojektu pozemkových úpľav v k. ú. Malý Slavkov bolo sclrválené správnym orgánom rozhodnutím čj
2011/521-26-fi zo dňa 22'09.201 1,právoplatne dňa 10.10.201 1.

Podl'a s 11 ods. 20 zákona o pozemkov1ich úpravách boli projektom určené pozemky na spoločné zariaclenia a
opatÍenia, ktoré nemožlro scudziť ani zat'ažiť. Medzi ýmito pozemkami bol určený na spoločrré zaľiadenia a opatrenia aj
pozemok KN_c č. 680 druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria - pozemok, na ktorom je postavená inžinĺerska stavba -
cestrrá, rĺiestna a účelová komunikácia, lesná cesta' poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a iclr súčasti.

Podľa $ 11 ods. 20 zákona o pozemkoých úpravách spráVny orgán môže rozhodnutím obmedzenie zrušit'ak je to
potrebné pre rozvoj územia a v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou, podmienkou je zaclrovanie prístupu k
pozemkom.

Výrnaz obrnedzujúcej poznämky sa bude týkať iba rozsalru podielov. potrebných k zápisu zárĺenrrej zmluvy rnedzi
obcou Malý Slavkov, Gerlachovská 52,060 01 Malý Slavkov a spoločnosti REA Tatry, s.r.o., Šulekova 2,811 06 Bratislava,
schválenou Uznesením obce č. 153 zo dňa 16.12.2020 a podl'a vypracovaného geometrickeho plánu č. 07/2018,Úĺadne
overeného 07.01.2019 pod č, G1 527/18, z dôvodu zrneny pôvodnej trasy miestrrej kornunikácĺe' Zmenou trasovania
komunikácie má priniest' efektĺvny rozvoj celého ťrzemia. Zámena sa uskutočnĺ bezodplatným prevodom, nakol'ko
zamieňané nehtrutel'nosti majÚ totožnú výmeru a hodnotu. Zámenou pozetnku zostane zachované vlastnĺctvo obce pod
komunikáciou, čít'll zostane zabezpeŕený prísÍtI1r k 1rozemkom v d'alšej časti územia.

V zmysle r'rst.5 'l8 ods. 3 zákorra č.71/1967 Zb' o správnom konanĺ v znenĺ lreskorších predpisov (d'alej len ,,správny
poriadok") Vás ako účastrrikov konania upovedomujeme o začatí konania o zrušenĺ obmedzujúcej poználnky na častiaclr
parcely KN-C č.680 v k. ú. Malý Slavkov, obec Malý Slavkov, okres Kežmarok, zriadenej podl'a 51'l ods.20 zákona o
pozemkových úpravách, na návrh účastníka konania a v zmysle ust. 5 33 ods. 2 zákona o správĺrom poriadku Vám, ako
účastníkovi konania týmto dávame tnožnost, aby ste sa pred vydarrím rozhodnutia vyjadrili k jeho podkladom i k spôsobu
jeho zistenia, prĺpadne navrhlijeho doplnenie a to V termíne do 7 dní odo clňa doľučenia tohto oznámenia.

Doručenie účastníkom konania sa vykoná verejnou vyhláškou pocll'a 5 26 ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom
konaní tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli spľávneho orgánu po dobu 15 dní' na zároveň na webovej stránke úradu. CUET
a súčasne sa oztrámenie zverejnĺ na úradnej tabuli obce Malý Slavkov s1rôsoborn v mieste obvyklýrn'
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