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Vec

Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie

Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, Prešov (#alej ako „správny orgán“) ako správny
orgán príslušný pod#a § 5 zákona #. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spolo#enstvách v znení neskorších predpisov (#alej
ako „zákon“) a obec #ubovec, #ubovec 103, 082 42 Bzenov zastúpená Mgr. Jozefínou Štofanovou, starostkou obce,
v rámci konania o jednoduchých pozemkových úpravách (#alej ako „JPÚ“) vykonávaných v #asti katastrálneho
územia #ubovec (#alej ako „JPÚ #ubovec II)

z v o l á v a j ú

pod#a § 24 ods. 1 zákona ustanovujúce zhromaždenie ú#astníkov JPÚ #ubovec II (#alej len „ustanovujúce
zhromaždenie“), ktoré sa uskuto#ní

29. 04. 2021 (štvrtok) od 09:00 hod. do 14:00 hod.
v sále Obecného úradu v #ubovci.

Predmet ustanovujúceho zhromaždenia:
- otvorenie a informovanie ú#astníkov o doterajšom priebehu konania o JPÚ #ubovec II
- hlasovanie ú#astníkov JPÚ o návrhu stanov združenia ú#astníkov JPÚ #ubovec II
- kreovanie #lenov predstavenstva združenia ú#astníkov JPÚ #ubovec II
- informovanie ú#astníkov JPÚ o #alšom postupe v konaní o JPÚ #ubovec II a diskusia.

Prílohu pozvánky tvorí návrh stanov združenia ú#astníkov JPÚ #ubovec II spracovaný a prerokovaný prípravným
výborom pre JPÚ #ubovec II, volebný a rokovací poriadok združenia ú#astníkov JPÚ #ubovec II, vzor
splnomocnenia pre prípad, že ú#astník konania nebude prítomný na ustanovujúcom zhromaždení a nechá sa zastúpi#
inou osobou. Splnomocnenec, ktorý nepredloží úradne overené písomné plnomocenstvo nemá právo zú#astni# sa
a hlasova# na ustanovujúcom zhromaždení.

Správny orgán zárove# vyzýva ú#astníkov konania, aby v prípade iných prebiehajúcich konaní, predmetom ktorých
je/sú parcela/y patriaca/e do obvodu JPÚ #ubovec II, informovali o stave týchto konaní správny orgán.
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S poukazom na všeobecne platné opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19 zabezpe#í správny orgán v
spolupráci s obcou #ubovec uskuto#nenie tohto zhromaždenia formou #iastkových stretnutí vlastníkov v ur#enom
#ase pod#a harmonogramu pripraveného správnym orgánom.

Táto pozvánka sa spolu s prílohami v zmysle § 24 ods. 1 zákona v spojení s § 26 zákona #. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (#alej ako „správny poriadok“) doru#uje verejnou
vyhláškou.

Pod#a § 26 ods. 2 správneho poriadku Doru#enie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnos# vyvesí po dobu
15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný de# tejto lehoty je d#om doru#enia. Správny orgán zverej#uje
písomnos# sú#asne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste
obvyklým, najmä v miestnej tla#i, rozhlase alebo na do#asnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého
sa konanie týka.

S pozdravom

3 prílohy

- návrh stanov združenia ú#astníkov
- volebný a rokovací poriadok združenia ú#astníkov
- vzor splnomocnenia

Ing. Mária Fecková
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