
Zápisnica 
 

z prerokovania návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia  pre obvod projektu 
pozemkových úprav Ružomberok - Hríby v k.ú. Ružomberok, konaného za účasti správneho 
orgánu a za účasti členov predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav (ďalej len 

„ZUPU“) Ružomberok – Černová Hríby dňa 27.06.2019 

 
 
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Informácie o priebehu vykonaných prác na projekte 
2. Prerokovanie rozpracovaného návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia 

v nadväznosti na územný plán Mesta Ružomberok 
3. Diskusia 
4. Záver 

 
 
 

Zasadnutie predstavenstva zvolal Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor 
(ďalej len „OÚ-PLO“), ako orgán príslušný podľa § 5 a § 24 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb. o 
pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových 
úradoch, pozemkovom fonde a  o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o pozemkových úpravách“). 

 
V úvode zasadnutia bolo predstavenstvo informované o priebehu vykonaných prác na 

projekte jednoduchých pozemkových úprav (ďalej len „PJPÚ“) Ružomberok – Hríby. 
 
Ďalej predstavenstvo prerokovalo pracovný návrh všeobecných zásad funkčného 

usporiadania územia (ďalej len „VZFÚ“) v obvode projektu pozemkových úprav v nadväznosti 
na územný plán mesta Ružomberok. Pracovný návrh VZFÚ odprezentoval zhotoviteľ. Voči 
tomuto návrhu boli vznesené návrhy - a to zosúladenie nepatrných rozdielov voči územnému 
plánu zóny, ktoré zhotoviteľ zapracoval. Následne bol opravený návrh VZFÚ rozposlaný 
mailovou formou na schválenie členom predstavenstva. Návrh VZFÚ bol odsúhlasený členmi 
predstavenstva mailovou formou a poslaný dotknutým organizáciám na pripomienkovanie. 

 
 

V Černovej, dňa 06.05.2019 
 
Zapísala: Mária Ondríková 
 
 
 
 
 
 
 



  
Julian Helko, Jánošíkova 13, 034 06, Ružomberok – Černová             ........................... 
 
Martin Papčo, Nová 8215/44, 034 06, Ružomberok – Černová             ........................... 
 
Peter Bačkor, Pri Váhu 8039/77, 034 06,  Ružomberok – Černová             ........................... 
 
PaedDr. Róbert Janiga, Slnečná 8687/23, 034 06, Ružomberok – Černová           ........................... 
 
Ing. Metod Šimún, SPF, regionálny odbor, Liptovský Mikuláš         .......................... 
 
Patrik Habo, Mestský úrad Ružomberok,  
Námestie A. Hlinku 1 ,034 01 Ružomberok                ........................... 
 
Ing. Ján Bednárik, Liptovská 2127/14, 034 01 Ružomberok                        ........................... 
 

 

 

Za Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor 

Bc. Vorek Rudolf               ............................... 

Ing. Mária Ondríková                 ............................... 


