Obecný úrad

Podl'a rozdel'ovníka

váš list čísloi zo

dňa

Naše číslo
5418 l 14o -2021
12501 20211 2391

V Prešove

Vybavuje / linka

140

Dňa

24.2.2021

Vec: Zverejnenie výzvy podlh § 34e zákona č. 229/1991Zb. na úradnej tabuli obce _ žiadost'.

V súlade s ustanovením § 34e zátkonač.229ll99l Zb. o

tryrave vlastníckych vzťahov k póde a inému
pol'nohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len ZAKON) Vás žiadame
o zverejnenie na úradnej tabuli obce:
Yýzva pre vlastrríkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o
navrátenie užívacíchpráv k lesným pozemkom
Yýzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6,2019 požiadali o navrátenie užívacích
práv k lesným pozemkom podl'a § 22 zákona č.22911991 Zb, o úprave vlastníckych vzťahov k póde a
inému poťrrohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov vlastníkov lesných pozemkov
(ďalej len ZÁKON) a svoje podania nedoplnili alebo neopravili

-

,

V zmysle § 34e ods. 1 aZ ZÁI<ONA uvedené výzvy budú zverejnené na dobu 60 dní odo

vyvesenia,

dňa

Zároveň Vás žiadame o oznámenie dátumu zverejnenia (vyvesenia ) výziev na úradnej tabuli obce
elektronicky na rnailovej adrese peter,elias@lesy.sk alebo na telefónnom čísle0918 335 788 ,
peter.miscik@lesy.sk , alebo na telefonnom čísle0907 923 220,nakoťko k tomuto termínu sa viažu
ďalšie lehoty uvedené v ZÁKONP.

s pozdravom

M
?
,7Tl
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poverený riaditel' Odštepnéhozávodu Prešov

Telefón

:

Bankové spojenie ; VÚB Prešov
|BAN : SK17 0200 0000 0000 0330 9572

lČo : 3603835,1
Otč : SK2020087982

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik prostredníctvom miestne príslušnéhoodštepného
závodu prešov podl'a § 34e ods, 1zákona č,229l199!Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k póde
a inému polhohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon") ako
doterajšíužívatel'lesnýchpozemkov, ku ktorým doteraz nebol ukončený nájomný vzťah zo
zákona tj. neboli doteraz odovzdané vlastníkom,

VYZÝVAJÚ vlastníkov lesných pozemkov,

ktorído zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacíchpráv k lesným pozemkom,
na uplatnenie postupu podl'a § 22 ods. 3 písm. a) alebo c) zákona, t.j. na konanie smerujúce
k

ukončeniu nájomného vzťahu výpovedbu alebo dohodou.

Táto výzva bude na úradnej tabuli obce od dňa zverejnenia na dobu 60 dní.

Vlastníci lesných pozemkov si móžu uplatniť postup podl'a § 22 ods. 3 písm. a) alebo c) ZÁrOmn
v lehote šiestich mesiacov od uplynutia lehoty na dobu zverejnenia výzvy (lehota uplynie na
61 prvý deň od dňa zverejnenia (VYVESENlA)).
Kontaktné osoby pre prípadnéotázky a nejasnosti

:

lng. Peter Eliáš, lng. Peter M jščík- okresy Prešov, Sabinov, Vranov nad Toplbu, KoŠice okolie

lng. liuboslav Kolesár
Jozef Toma

- okresy Bardejov, Stará lubovňa, Svidník, Stropkov

- okresy Spišská Nová Ves,

Levoča, Poprad, Rožňava, Gelnica, Kežmarok

Poučenie:
Ak vlastník v uvedenej lehote neuplatní postup podl'a § 22 ods. 3 písm. a) alebo c) ZÁt<OltR,
nájomný vzťah podl'a § 22 ods. 2 ZÁKONA bude nad'alej pokračovať a trvať.
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Výzva pre vlastníkov Iesných pozemkov, ktorí do 30.6.203.9 požiadali

o navrátenie užívacíchpráv k lesným pozemkom podťa §22 zákona č.229/L99t
zb. o úprave vlastníckych vzťahov k póde a inému pol'nohospodárskemu
majetku v znení neskorších predpisov vlastníkov lesných pozemkov (d'alej len
ZÁKON) a svoje podania nedoplníli alebo neopravili.
Lesy Slovenskej republiky štátny podnik prostredníctvom miestne prísluŠnéhoodŠtepného
závodu prešov (d'alej len OZ) vyzývajú v súlade s § 34e, ods. 2 ZÁKONA ) aby oznámili
doterajšiemu užívatelbvilesného pozemku, či trvajú na pokračovaní v konaní o odovzdaní
užívacíchpráv k tesným pozemkom. Ak z podaného oznámenia vlastníka na základe tejto výzvy
bude vyplývať, že vlastník dáva výpoved'z nájmu vzniknutého zo ZÁKOIVA, výpovedná lehota
začínaplynúťdňom doručenia tohto oznámenia.
lde o vlastníkov, s ktorými doteraz nebol ukončený nájomný vzťah zo zákona podpísaním
dohody a svoje podania nedoplnili alebo neopravili.
Táto výzva bude na úradnej tabuli obce od dňa zverejnenia na dobu 6O dnÍ.

Vlastníci lesných pozemkov móžu doplniť a opraviť údaje v lehote šiestich mesiacov od
uplynutia lehoty na dobu zverejnenia výzvy (lehota uplynie na 61 prvý deň od dňa zverejnenia
(VYVESEN lA)).

Kontaktné osoby pre prípadnéotázky a nejasnosti

:

lng. Peter Eliáš, lng. Peter Miščík- okresy Prešov, Sabinov, Vranov nad Toplbu, KoŠiceokolie
lng. [uboslav Kolesár
Jozef Toma

-

-

okresy Bardejov, Stará ttlbovňa, Svidník, Stropkov

okresy Spišská Nová Ves, Levoča, Poprad, Rožňava, Gelnica, KeŽmarok

Poučenie:
Ak vlastník v uvedenej lehote nedoplní a neopraví podanie, hl'adí sa na to akoby nebolo podané
a nájomný vzťah podl'a § 22 ods. 2 ZÁKONA bude nad'alej pokraČovaťa trvať.
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