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Rozhodnutie
o ustanovení opatrovníka
Výrok
Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán v zmysle § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991
Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a
pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon“), v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok), vo veci povolených pozemkových
úprav v časti katastrálneho územia Nové Hony, podľa ustanovenia § 16 ods. 2 správneho poriadku
ustanovuje opatrovníka
na zastupovanie Viery Vajdovej, rod. Bajčíková, nar. 12. 08. 1952, bytom Rúbanisko III. 292/55, 984 03 Lučenec
- v súčasnosti s neznámym pobytom.
Za opatrovníka sa ustanovuje: Obec Nové Hony – v zastúpení starostkou obce Alenou Spodniakovou.
Odôvodnenie
Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor (ďalej aj ako „správny orgán“) rozhodnutím č. OU-LCPLO-2019/000764-45 z 20. 06. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27. 07. 2019, povolil podľa § 8b zákona v
spojení s § 8c zákona pozemkové úpravy formou jednoduchých pozemkových úprav z dôvodu uvedenom v § 2 ods.
1 písm. b) zákona, t. j. došlo k podstatným zmenám vo vlastníckych a užívacích pomeroch.
Viery Vajdovej, rod. Bajčíková, nar. 12. 08. 1952, bytom Rúbanisko III. 292/55, 984 03 Lučenec (ďalej len
„menovaná“) je účastníčkou konania v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) zákona ako vlastníčka pozemku podliehajúcom
pozemkovým úpravám, konkrétne pozemku evidovanom na LV č. 440 – parcela registra E-KN č. 119/2 o výmere
171 m2, druh pozemku orná pôda, ktorú vlastní v spoluvlastníckych podieloch 434700/83084400-ín a 2646/830844ín, celkovo o výmere 1,43m2.
Keďže menovaná je evidovaná v súbore popisných informácií katastra nehnuteľností ako známy vlastník so známym
pobytom s úplnými údajmi o vlastníkovi a správnemu orgánu sa nepodarilo menovanej doručiť písomnosti, správny
orgán v súlade s metodickým usmernením preveril v elektronickom prístupe do REGOB údaje o vlastníčke.
Vykonaným lustrovaním údajov vlastníčky bolo zistené, že údaje o trvalom pobyte sú aktuálne.
Vzhľadom na skutočnosť, že v konaní je v zmysle § 11 ods. 18 zákona potrebné s účastníkom konania prerokovať
návrhy a požiadavky na určenie nových pozemkov, ako aj nasledujúce úkony v konaní a správnemu orgánu sa
menovanej sa doposiaľ nepodarilo doručiť písomnosti na aktuálnu adresu vedenú v registri obyvateľov, správny
orgán využil ustanovenie § 16 ods. 2 správneho poriadku a menovanej určil opatrovníka – obec Nové Hony v
zastúpení starostkou Alenou Spodniakovou, teda obec, v ktorej územne konanie prebieha.
Podľa ustanovenia § 16 odsek 2 správneho poriadku „Správny orgán ustanoví opatrovníka aj účastníkovi konania,
ktorého pobyt nie je známy alebo ktorému sa nepodarilo doručiť písomnosť na známu adresu v cudzine a ktorý

si neustanovil zástupcu, ako aj účastníkovi konania, ktorý je postihnutý duševnou ale bo inou poruchou, pre ktorú
nemôže konať, a nemá zákonného zástupcu“.
Aby správny orgán mohol vo veci konať z dôvodu, že pobyt účastníčky konania, nie je známy, správny orgán
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou podľa ustanovenia § 26 odsek 1 správneho poriadku.
V zmysle ustanovenia § 26 odsek 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.“
Toto rozhodnutie sa vyvesí na úradnej tabuli tunajšieho úradu po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je
dňom doručenia. Súčasne sa rozhodnutie zverejní na webovej úradnej tabuli Okresného úradu Lučenec, centrálnej
elektronickej úradnej tabuli (CUET) na portály Slovensko.sk a úradnej tabuli v obci Nové Hony a meste Lučenec.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Okresný úrad Lučenec,
pozemkový a lesný odbor. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí
právoplatnosti preskúmateľné súdom.
Ing. Pavel Jucha
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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