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Vec
Nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou – verejná vyhláška
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán pod#a § 5 ods. 4
písm. k/ zákona #. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových
úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spolo#enstvách v znení neskorších predpisov a pod#a § 20, 23
zákona #. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní po#nohospodárskej pôdy a o zmene zákona #. 245/2003 Z.z. o
integrovanej prevencii a kontrole zne#is#ovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov /#alej len „zákon“/ na základe žiadosti doru#enej d#a 09.05.2022 od žiadate#a - Martin
Búda, Liptovská Porúbka #.218, 033 01 Liptovský Hrádok o vydanie rozhodnutia k zmene druhu pozemku v k.ú.
Liptovská Porúbka v zmysle § 11 zákona pre legalizáciu stavby „chata s.#.653“ postavenej pred 25. júnom 1992
na #asti po#nohospodárskeho pozemku parc.#.KN-C 1582/1 (KN-E 250/2), vedenom v katastri nehnute#ností ako
po#nohospodárska pôda, druh pozemku – trvalý trávny porast, v nasledovnom rozsahu: 57 m2 na novovytvorenej
parcele #.KN-C 1582/27, ktorá bola vytvorená geometrickým #. 44820208-67/2021 z pôvodných parc.#.KN-C
1582/1 (KN-E 250/2), naria#uje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou na de# :
11.07.2022 (pondelok) o 9:00 hod.
so zrazom pred Obecným úradom #.170 Liptovská Porúbka.
POU#ENIE
V zmysle § 3 ods. 1 písm. d) zákona je každý vlastník po#nohospodárskej pôdy alebo nájomca a správca
po#nohospodárskej pôdy povinný usporiada# a zosúladi# po#nohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v
katastri, a v zmysle § 3 ods. 2 zákona je vlastník, prípadne užívate# povinný požiada# orgán štátnej správy ochrany
po#nohospodárskej pôdy o zmenu druhu pozemku pod#a § 11 alebo § 19 alebo o vyzna#enie zmeny druhu pozemku
v katastri, ak takáto zmena nevyžaduje rozhodnutie orgánu ochrany po#nohospodárskej pôdy pod#a zákona.
Verejná vyhláška
Toto oznámenie sa vyvesí ako verejná vyhláška po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného úradu v Liptovskej
Porúbke a na úradnej tabuli správneho orgánu a elektronickej stránke. Po zvesení potvrdený originál obecný úrad
vráti správnemu orgánu.
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