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Rozhodnutie
Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka

Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Bardejov, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU BJ PLO“ alebo „správny orgán“) ako príslušný
orgán podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v platnom znení (ďalej len „zákon o
pozemkových úpravách“) v súlade s § 46 a nasl. zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „správny poriadok“) v konaní o pozemkových úpravách vykonávaných (ďalej aj „PÚ“) v katastrálnom
území Dubinné rozhodol :

t a k t o

Výrok
podľa § 16 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov pre konanie vo veci
pozemkových úprav vykonávaných v katastrálnom území Dubinné podľa zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o pozemkových úpravách“)

ustanovuje opatrovníka

na zastupovanie účastníkov konania :

-Bražinová Pavlína, r. Vilčeková, nar. , Dubinné č. 57 – zomrela
-Burjak Jozef, nar. , Šašová č. 13 – zomrel
-Ing. Calek Ján, nar. , Kutuzovova 11, 085 01 Bardejov – zomrel
-Cina Ján, nar. , Dubinné č. 78 – vrátená zásielka „adresát neznámy“
-Cina Ján, nar. , Dubinné č. 93 – vrátená zásielka „adresát neznámy“
-Fabianová Mária, r. Cinová, nar. , Kurima č. 34 – zomrela
-Grohoľ Imrich, nar. , Dubinné č. 72 – zomrel
-Hanč František, nar. , Dubinné č. 44 – zomrel
-Lukáčová Monika, nar. , Sluneční 434, 533 52 Staré Hradiště, Česká republika -
-nebolo preukázané doručenie prostredníctvom doručenky
-Pohlová Anna, r. Školová, nar. , Novodvorská 3057, Frýdek Místek, Česká republika
-nebolo preukázané doručenie prostredníctvom doručenky
-Sabol Juraj, nar. , Budovateľská 1, 080 01 Prešov – zomrel
-Sabolová Anna, nar. , Sabinovská 6, 080 01 Prešov – zomrela
-Sabolová Anna, r. Skoncová, nar. , Dubinné č. 14 – zomrela
-Skonc Ján, nar. , Dubinné č. 18 – zomrel
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Za opatrovníka ustanovuje Obec Dubinné, Dubinné č. 9,086 12 Kurima v zastúpení starostu obce Dubinné – Ing.
Milana Hudáka.

Odôvodnenie
Správny orgán, v súlade s prípravným konaním, rozhodnutím číslo: OU-BJ-PLO-2020/011469 zo dňa 12.10.2020,
ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.10.2020 (ďalej len „rozhodnutie o nariadení“), podľa § 8 ods.1 zákona o
pozemkových úpravách nariadil vykonanie pozemkových úprav v katastrálnom území (ďalej len „k. ú.“) Dubinné
v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) zákona o pozemkových úpravách a určil obvod projektu PÚ.
Rozhodnutím č. OU-BJ-PLO-2021/000857 zo dňa 14.01.2021 správny orgán zmenil obvod projektu PÚ s tým, že
účastníkovi PÚ, ktorého sa zmena obvodu projektu PÚ týka, predmetné rozhodnutie doručil do vlastných rúk.
V priebehu doručovania rozhodnutia č. OU-BJ-PLO-2021/000857 zo dňa 14.01.2021 správny orgán zistil, že
doručenie zásielky účastníkom konania, uvedeným vo výroku rozhodnutia, nie je možné z dôvodu ich neznámeho
pobytu. Bez riadneho doručenia všetkým účastníkom konania nemôže predmetné rozhodnutie nadobudnúť
právoplatnosť a vykonateľnosť.
Vo vzťahu k účastníkom konania, ktorí zomreli, sa správnemu orgánu nepodarilo do vydania predmetného
rozhodnutia zistiť okruh dedičov alebo ich adresu pre účely doručenia rozhodnutia. Účastníčkam konania, Lukáčovej
Monike a Pohlovej Anne nebolo preukázané doučenie prostredníctvom doručenky.
Podľa § 16 ods. 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 alebo inou poruchou, pre ktorú nemôže konať,
a nemá zákonného zástupcu.
Vzhľadom na vyššie uvedený skutkový stav boli splnené hmotnoprávne podmienky na ustanovenie opatrovníka.
Za opatrovníka správny orgán ustanovil obec Dubinné, ktorá je objektívne spôsobilá chrániť záujmy účastníkov
konania.
Predmetné rozhodnutie sa doručuje opatrovníkovi do vlastných rúk a účastníkom konania, ktorých pobyt nie je
známy, verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku.
V zmysle § 26 ods. 1 správneho poriadku, doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď
účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon.
V zmysle § 26 ods. 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.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal – Okresný úrad
Bardejov, pozemkový a lesný odbor, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov v lehote 15 dní odo dňa oznámenia - doručenia
tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Vasiľ Fignár
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10327

Doručuje sa
Obec Dubinné, Dubinné 9, 086 12  Dubinné, Slovenská republika




