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VEC:  Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí nepožiadali o navrátenie  
           užívacích práv k nim  
 

V súlade s ustanoveniami § 34e ods. 1 zákona 229/1991 Zb. o úprave 
vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Vojenské lesy a majetky SR š.p. so sídlom 
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce ako doterajší užívateľ lesných pozemkov  

 

1) parcela KN registra „C“ č. 400/13, KN registra „E“ č. 400/33, lesný pozemok 
o výmere 13466 m2, zapísané na LV č. 124  v k.ú. Abrahámovce, obec 
Abrahámovce, okres Kežmarok. 

2) parcela KN registra „C“ č. 400/13, KN registra „E“ č. 400/31, lesný pozemok 
o výmere 13426 m2, zapísané na LV č. 273  v k.ú. Abrahámovce, obec 
Abrahámovce, okres Kežmarok. 

3) parcela KN registra „C“ č. 400/13, KN registra „E“ č. 400/30, lesný pozemok 
o výmere 16173 m2, zapísané na LV č. 531  v k.ú. Abrahámovce, obec 
Abrahámovce, okres Kežmarok. 

4) parcela KN registra „C“ č. 400/13, KN registra „E“ č. 400/29, lesný pozemok 
o výmere 16143 m2, zapísané na LV č. 52  v k.ú. Abrahámovce, obec 
Abrahámovce, okres Kežmarok. 

5) parcela KN registra „C“ č. 400/13, KN registra „E“ č. 400/27, lesný pozemok 
o výmere 16114 m2, zapísané na LV č. 124  v k.ú. Abrahámovce, obec 
Abrahámovce, okres Kežmarok. 

6) parcela KN registra „C“ č. 400/13, KN registra „E“ č. 400/24, lesný pozemok 
o výmere 7677 m2, zapísané na LV č. 124  v k.ú. Abrahámovce, obec 
Abrahámovce, okres Kežmarok. 

7) parcela KN registra „C“ č. 197, KN registra „E“ č. 197/9, lesný pozemok 
o výmere 4271 m2, zapísané na LV č. 134  v k.ú. Abrahámovce, obec 
Abrahámovce, okres Kežmarok. 

8) parcela KN registra „C“ č. 197, KN registra „E“ č. 197/8, lesný pozemok 
o výmere 4265 m2, zapísané na LV č. 325  v k.ú. Abrahámovce, obec 
Abrahámovce, okres Kežmarok. 

9) parcela KN registra „C“ č. 197, KN registra „E“ č. 197/7, lesný pozemok 
o výmere 4226 m2, zapísané na LV č. 6  v k.ú. Abrahámovce, obec 
Abrahámovce, okres Kežmarok. 
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10)  parcela KN registra „C“ č. 197, KN registra „E“ č. 197/6, lesný pozemok 
o výmere 4277 m2, zapísané na LV č. 195  v k.ú. Abrahámovce, obec 
Abrahámovce, okres Kežmarok. 

11)  parcela KN registra „C“ č. 197, KN registra „E“ č. 197/5, lesný pozemok 
o výmere 4249 m2, zapísané na LV č. 306  v k.ú. Abrahámovce, obec 
Abrahámovce, okres Kežmarok. 

12)  parcela KN registra „C“ č. 197, KN registra „E“ č. 197/4, lesný pozemok 
o výmere 4266 m2, zapísané na LV č. 229  v k.ú. Abrahámovce, obec 
Abrahámovce, okres Kežmarok. 

13)  parcela KN registra „C“ č. 197, KN registra „E“ č. 197/3, lesný pozemok 
o výmere 4244 m2, zapísané na LV č. 285  v k.ú. Abrahámovce, obec 
Abrahámovce, okres Kežmarok. 

14)  
 

zverejňujeme výzvu pre vlastníkov predmetných lesných pozemkov, 
 

ktorí do zverejnenia výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k predmetným 
lesným pozemkom, na uplatnenie postupu podľa § 22 ods. 3 písm. a) alebo c) 
zákona.  Vlastníci predmetných lesných pozemkov podľa prvej vety môžu uplatniť 
postup podľa § 22 ods. 3 písm. a) alebo c) zákona v lehote šiestich mesiacov od 
uplynutia lehoty podľa prvej vety ustanovenia § 34e ods. 1 zákona. 
 
 

                                                                            

                                                                                                         Ing. Michal Dudák 

                                                                                                 riaditeľ odštepného závodu  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/229/#paragraf-22.odsek-3.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/229/#paragraf-22.odsek-3.pismeno-c
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/229/#paragraf-22.odsek-3.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/229/#paragraf-22.odsek-3.pismeno-c

