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Vec
.Oznámenieo začatř správnehokonania v k.;- ú. Ďurďbšík.

'Oki'esxiýňtadKošice-okolie, pozemkový a lesný odbor., ako. príslušný orgán ocln'any-po'ľhohospodárskej pôdy (ďalej len-,;spr'ávny orgán) podľá'š 23 Zákona NR SR č. 220/2004Z.
.z. o ochrane 'a využívaní poľnohospodárskej' pôdy a O' zmene. zák č. 245/2003 Z. z. ointegmvonej_prevéncii. & kuiú'r'ole mečisťovaiiia.živomého prostredia a o zmene a doplneníniektorýchzákonov V Znení zákona "57/2013.Z.z. (ďalej len zákon)v spojení 's š“;- 9 Ods. 4. zák.
č.. Laa/20.13 .z. z.,. ktorým sa mení a dopĺňa zákon sme. 35011991 Zb. a_poznmkových
úpravám,.usýodadaní pozemkového vlastníctva, pozemkovýohůadoch, pozemkovom fonde
& 'o pozerň'kových spoločenstváchvznem' neskorších predpisov, v súlade s š 18 ods. 3 zák. č..71/196721]. osprávnom'konanĺ, v znení neskorších zmien a'doplnkovVám

oznamuje
začatie správneho konania vo vedi vydania rozhodnutia o zmene. druhu pozemkupódľa (j 11 ods. 1 písm. &) zákqu NR SR č._220/2004 Z. z_. oochran'e av'yužívaúi.poľhóhbspodärskej pôdy ao zmene zákona č. 245/2003 Z. az. 0 integrovanej prevencii-akontrole znečisťovania. životného prostredia ao zmene adopĺnení niokhorých zákonov,v.znoliíneskór'šíčh predpisov.

Spi'ávno konanie sa týka zmeny druhu pozemku na časti pergoly C—KN .č. 129/4(Vlastnícky E-KNi-č. 129/1) v' kat. územi Ďurďošík-z dôvodu zosúladenia cvidované'h'o druhu.pozemku -v katastrinehnuteľnosťí so skutočnýmdruhom pozemku-v teréne.

0d vodne'nie'začatia rävneh'o konania:
_Dňa'30._ ll.-2020130141 spráwemu orgáne doručená písomnosť Jany E'orkovej, bytom'S'oňj ská-28 v Košicia'qh a ĽubaMozaika, bymmĎurďošík 1,05, v'ktoŕej'žiada „o Zrúenu druhu
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pozemku v katastrálnom území Ďurďošík LV 863 parcela číslo 120/1 registra E výmera 704
z ornej pôdy na cestu“ 5 odôvodením že „táto parcela je už. 60 rokov cestu k bývalému .1RD....
cesta sa napriek zrušeniu JRD využíva dodnes... je súvisle napojená na obecnú cestu z jednej
aj druhej strany.... a zabezpečuje prístup na vlastné pozemky“ žiadateľa v intraviláne obce.

Žiadateľ tieto skutočnosti doložil fotokópiami písomností:
Rozhodnutie Okresného národného výboru v Košiciach č. Výst/10-1960 zo dňa 2.l'ebruá1a
1960. ktorým bola povolena výstavba cesty na parcele 128 (pôvodné číslo) pôvodnej mapy
a dalších listín.

Správny orgán doložené podklady ku žiadosti posúdil a zároveň existenciu cesty overil
c'ez verejný katastrálny portál ZBGlS, čast" ortofotomapy. a zistil. že cesta fyzicky existuje.
pričom časti cesty sa nachádza v parcele C- KN č. 129/4 s druhom pozemku orná pôda a časť
cesty sa nachádza v parcele C- KN č. 129/1 s druhom pozemku trvalý trávny porast. Podľa
5 3 ods. 1 písm. d) zákona je každý vlastník poľnohospodárske] pôdy (ďalej len „„vlastiiík“)
alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len ..užívateľ") je povinný
usporiadaťa zosúladil" poľnohospodárskydruh pozemku s jeho evidenciou v katastri.

Keďže druh pozemku je záväzný v registri C-KN. vydanie rozhodnutiao zmene druhu
pozemku podľa _S 1 1 ods. 1 písm. a) zákona je možné až po vyhotovení geometrickéhoplánu.
ktorým bude zameraný skutočný priebeh cesty v rozsahu. ktorý bude známy po miestnej
obhliadke (termin miestnej obhliadky bude operatívne oznámený) a obdržaní prípadných
stanovísk dotknutých vlastníkov parcely E-KN č. 129/1, zapisaných na l„V 863.

Rozhodnutím o zmene druhu pozemku sa Okresný úrad Košice» okolie, pozemkový
a lesný odbor, nedotýka vlastníctva k pozemkom. Vlastníctvo pôvodných vlastníkov zostane
zachované. Zmenou druhu pozemku dotknutej parcely sa mení len druh pozemku tak. aby
evidenčný stav bol v súlade so skutkovým stavom v teréne.

'ľoto oznámenie sa v zmysle 5 1 1 ods. 2 písm. c) zákona doručuje verejnou vyhláškou.
Doručenie sa podľa 5 26 zákona č. 71/1967 7b. () správnom konaní vznení neskorších
prcdpism vykoná tak že sa po dobu 15 dní vyvesí na úradnej tabuli správneho orgánu
a súčasne na úradnej tabuli Obce Ďurdošisík. Posledný deň tejto lehotyje dňom doručenia.

Prípadné stanoviská dotknutých vlastníkov pozemkov je možné zaslať na Okresný
úrad Košice okolie. pozemkový a lesný odbor do 30 dní odo dňa doručenia tohto
oznámenia.

Doručuje sa
Účastníkom konania formou v verejnej vyhlášky

lng. Gabriel Vukušič
vedúci odboru

Vyvcsené dňa: /7 /.Z. Mig/O Zvesene' dňa:
dátum * 'in/Im (dátum. mčialka, podpis)P !
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