
Okresný úrad Pezinok 
pozemkový a lesný odbor 

M.R.Štefánika č.15, 902 OlPezinok 
C.j. OU-PK-PL0-2018/000449-040/JD V Pezinku, dňa 03.07.2018 

OZNÁMENIE 

o začatí konania na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade
Krížna, 6-85, v katastrálnom území Pezinok. 

Okresný úrad Pezinok, Pozemkový a lesný odbor , ako príslušný správny orgán podľa 
§ 18 ods. l. zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách
a vyporiadaní vlastníctva k ním ( ďalej „ zákon" ) a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov, na základe návrhu užívateľov pozemkov- členov ZO 
SZZ 6-85 v Pezinku, zo dňa 29.12.2009 na začatie konania podľa § 7 ods. 1 zákona na 
vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade Krížna v katastrálnom území 
Pezinok 

v zmysle § 7 ods. 4 zákona oznamuje začatie konania. 

Súčasťou tohto oznámenia sú úvodné podklady : 
! .Register pôvodného stavu- spracovateľ IGK s.r.o. - Ing. Juraj Uhliarik 
2.Geometrický plán záhradkovej osady č. 216/2018 vyhotovený ZOG s.r.o. úradne overený 
OÚ Pezinok, Katastrálnym odborom 10. mája 2018 pod č. 351/2018, 

proti ktorým možno podať námietky na Okresný úrad Pezinok, Pozemkový a lesný odbor 
v lehote do 30 dní od vyvesenia tejto verejnej vyhlášky . 

Do úvodných podkladov možno nahliadnuť na OÚ Pezinok, Pozemkový a lesný odbor -

M. R. Štefánika č.15 Pezinok, počas stránkových dni. 

Toto oznámenie sa podľa§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní doručuje verejnou 
vyhláškou tak, že sa vyvesí v meste Pezinok na dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým 
a na úradnej tabuli Okresného úradu Pezinok , Pozemkový a lesný odbor. Posledný deň tejto 
lehoty je dňom doručenia. 

Vlastníkom, ktorých miesto trvalého pobytu je známe, sa súčasne doručuje do vlastných rúk 
výpis u úvodných podkladov. Výpis z úvodných podkladov, týkajúci sa pozemkov 
nezistených vlastníkov, sa doručuje Slovenskému pozemkovému fondu. 
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Ing. Svetoslav Farkaš 
vedúci odboru 
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