POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR
pozemkové oddelenie
Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice
__________________________________________________________________________________________

č.OU-LV-PLO1-2022/000130-073

Levice, 08.03.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Zverejnenie registra pôvodného stavu
Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, Rozmarínová ul.4, 934
01 Levice, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy v zmysle §5 ods.4 zákona
č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o PÚ“), v zmysle ustanovenia §10 ods.1 zákona o PÚ
zverejňuje
register pôvodného stavu v obvode projektu pozemkových úprav v k.ú. Veselá.
Obsahom registra pôvodného stavu (ďalej len „RPS“) je súpis údajov o pôvodných
nehnuteľnostiach a právnych vzťahov k nim, určenie hodnoty pozemkov a trvalých porastov v
obvode projektu pozemkových úprav, zoznam tiarch, súpis stavieb a zoznam vlastníkov.
Súčasťou RPS je aj zoznam pozemkov, ktorých vlastník nie je známy alebo ktorého miesto
pobytu nie je známe. RPS bol zostavený na základe údajov katastra nehnuteľností platných ku
dňu 05.01.2022. Všetky zmeny, ktoré boli do údajov katastra nehnuteľností zapísané po tomto
termíne, budú do projektu pozemkových úprav v k.ú. Veselá zapísané po najbližšej aktualizácii.
Do registra pôvodného stavu je možné nahliadnuť po dobu 30 dní na obecnom úrade v
Šarovciach počas stránkových hodín. Každému účastníkovi, ktorého pobyt je známy sa doručí
výpis z RPS o pozemkoch vlastníka podliehajúcich pozemkovým úpravám vrátane výpisu
spoluvlastníckych podielov a o ich hodnote. Zároveň sa register pôvodného stavu doručuje
združeniu účastníkov pozemkových úprav vo Veselej.
Podľa §10 ods.2 zákona o PÚ účastníci môžu podať proti údajom zverejneného RPS alebo proti
údajom v doručených výpisov z RPS písomné námietky na Okresný úrad Levice, pozemkový
a lesný odbor, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia RPS
alebo doručenia výpisu z RPS.
Doručuje sa
1. Obec Šarovce, obecný úrad, 935 52 Šarovce – 2x, (1x exemplár na vyvesenie)
2. úradná tabuľa Okresného úradu Levice, Rozmarínová ul. 4, 93401 Levice
3. a/a
Ing. Miloš Mrkvica
vedúci odboru
„financované z prostriedkov EPFRV 2014-2020“
Potvrdenie doby vyvesenia:
Vyvesené od: .............................. do: .............................

pečiatka, podpis .........................................

