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OÚ-LM-PLO 2018/000422 VZFU V Liptovskom Mikuláši, dňa 27.09.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia

Okresný úrad Liptovský Mikuláš - pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ-LM- 
PLO“) ako príslušný orgán v zmysle § 5 ods. 4 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“) podľa 
§ 10 ods. 4 „zákona“

zverejňuje
všeobecné zásady funkčného usporiadania územia (ďalej len „VZFU") v obvode 
pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav katastrálne územie Benice. 
Do elaborátu VZFU je možné nahliadnuť na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš a na OÚ- 
LM-PLO počas úradných hodín. Súčasne OÚ-LM-PLO

vyzýva
účastníkov pozemkových úprav, aby sa k návrhu vyjadrili do 30 dní.

Obsahom VZFU je prehodnotenie alebo určenie regulatívu priestorového usporiadania 
a funkčného využívania územia, návrhy spôsobu ďalšieho využívania územia a štruktúra 
krajiny v obvode PPÚ s cieľom, aby v nej dochádzalo k vzájomnému zosúlaďovaniu 
priestorových požiadaviek hospodárskych a iných činností človeka s krajinno-ekologickými 
podmienkami územia, vymedzenie chránenej časti krajiny, ak nevznikajú podľa osobitného 
predpisu.

V zmysle § 10 ods. 4 zákona OÚ-LM-PLO zverejní VZFU na vhodnom mieste v obci 
na 30 dní a zároveň ich doručí združeniu účastníkov pozemkových úprav.

K návrhu VZFU môžu účastníci pozemkových úprav podať písomné námietky 
OÚ-LM-PLO, ul. Kollárova č. 2, 031 01 Liptovský Mikuláš v lehote do 30 dní.

OÚ-LM-PLO podľa § 10 ods. 5 zákona v týchto dňoch oznamuje všetkým dotknutým 
orgánom štátnej správy, že sa prerokúvajú VZFU. Námietky proti VZFU budú po uplynutí 
lehoty podľa § 10 ods. 6 zákona prerokované s jednotlivými účastníkmi a podľa výsledkov 
prerokovania OÚ-LM-PLO rozhodne o schválení VZFU.
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Ing. Katarína Uhríková 
vedúca odboru
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