
Zápisnica z pracovného stretnutia predstavenstva združenia účastníkov
pozemkových úprav, konaného dňa 14.11.2022 na Obecnom úrade Lieskovany,

za účelom prerokovania námietok k VZFUU v obvode PPÚ Lieskovany.

Č.OU-SN-PLOl-2022/013359-024

Prítomní - podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou tejto zápisnice.

Rokovanie otvoril a prítomných privítal predseda predstavenstva a starosta obce p. Pavel Haško.

Vedúca projektu Ing. M. Formelová vysvetlila prítomným, za akým účelom bolo zvolané toto
pracovné stretnutie predstavenstva združenia účastníkov. V zmysle § 10 ods. 6 zákona SNR č.
330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových
úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len
" zákona o pozemkových úpravách") sa námietky k VZFUÚ v obvode pozemkových úprav prerokujú
so združením účastníkov. Oboznámila členov predstavenstva aj s tým, že námietky boli prerokované
s jednotlivými osobami na stretnutí dňa 26.08.2022. Závery z rokovania sú uvedené v zápisnici
z prerokovania námietok.

Zhotoviteľ projektu Ing. Štefan Nagy predstavil všeobecné zásady upravené v zmysle podaných

námietok.

Ekologická časť projektu:

-boli upravené interakčné prvky nSTRAD-I až nSTRAD- 8. Z projektu budú vynechané vzhľadom
na konfiguráciu územia a existujúce protierózne opatrenia. Interakčný prvok nIP-6 bol skrátený. Pri
interakčnom prvku nIP-7 ostáva vlastníctvo pôvodných vlastníkov zachované.
Regionálny biokoridor _ potok a prislúchajúce pozemky - ostávajú v správe Slovenského
vodohospodárskeho podniku, š.p. Košice.

Komunikácie:
_cesta rP-I zostáva zachovaná s poznámkou "rekonštrukcia"
_cesty rP-2 ostáva zachovaná, ako aj cesta rP-3 ako prístupová cesta k pol'nému hnojisku
_cesta rP-4 a rP-5 v hospodárskom dvore zostanú zachované, a tiež aj cesty rP-6 a rP-7
_ prístupová komunikácia do obce VZO-2(DOP,C _III-3246) _ jej vlastníctvo bude vedené pre
Košický samosprávny kraj, ako aj chodník plánovaný pozdíž tejto cesty nVZO-16(DOP,CHOD)
a zastávka autobusov nVZO-15(DOP,ZAST) pri križovatke štátnych ciest
_boli vynechané plánované poľné cesty nPv-ll a nPv-17 (okolo štátnej cesty III. tr.č.3244)
_ vytvorená poľná cesta nP-13, ktorá nadväzuje na cestu nP-14 _ táto má väčšiu šírku z dôvodu, že
zasahuje do časti územného plánu, ktorá výhľadovo je navrhovaná na IBV
_v súlade s územným plánom bolo vytvorené územie určené na IBV nVZO-11 (VPS,IBV) s poľnou

komunikáciou nP-16
_za potokom v hone Lúky niže cesty miesto poľných komunikácií nPv-25 a 26 bola vytvorená poľná
cesta nP-17. Ostatné pol'né cesty v honoch Na boku a Nad medzou boli zachované.

Členovia predstavenstva väčšinou hlasov schválili všeobecné zásady funkčného usporiadania územia,
a to 4 členovia hlasovali za (p. Zekucia, p.Živčák, p. Džačarová a p. Haško), l člen bol proti

(Ing.Kubík).

Na záver predseda predstavenstva pod'akoval prítomným za účasť a stretnutie ukončil.

V Lieskovanoch, dňa 14.11.2022
Zapísala: Ing. Marta Formelová



Prezenčná listina

z pracovného stretnutia predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav
Lieskovany k prerokovaniu námietok podaných k návrhu všeobecných zásad funkčného
usporiadania územia vobvode PPÚ k.ú. Lieskovany v zmysle §10 ods.6 zákona
o pozemkových úpravách konaného dňa 14.11.2022 na Obecnom úrade Lieskovany

Pavel Haško
predseda predstavenstva ZÚPÚ

Ján Živčák
podpredseda predstavenstva ZÚPÚ

Ing. Milan Kubík
člen predstavenstva ZÚPÚ

Stanislav Zeku cia
člen predstavenstva ZÚPÚ

Eva Džačarová
členka predstavenstva ZÚPÚ

Ing. Marta Fonnelová
(OÚ SNV, PLO)

Progres CAD Engineering, s.r.o. Prešov

Ing. Štefan Nagy(zhotoviteľ)


