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Vec

Výpis z registra pôvodného stavu projektu pozemkových úprav v k.ú. Veľké Šarovce – doručenie
Obvodný pozemkový úrad v Leviciach (ďalej len „ObPÚ“), ako orgán príslušný podľa §5
ods.5 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“), Vám podľa § 10 ods. 1 zákona doručuje výpis z registra pôvodného
stavu v obvode projektu pozemkových úprav ( PPÚ ) v k.ú. Veľké Šarovce.
Obsahom registra pôvodného stavu (ďalej len „RPS“) je súpis údajov o pôvodných
nehnuteľnostiach a právnych vzťahoch k nim, určenie hodnoty pozemkov a trvalých porastov v
obvode projektu pozemkových úprav ( zastavané územie obce nie je súčasťou PPÚ ) a zoznam
vlastníkov. Osobitnou časťou RPS je zoznam pozemkov, ktorých vlastník nie je známy alebo ktorého
miesto pobytu nie je známe, alebo vlastník svoje práva neuplatnil a neprebieha konanie podľa § 16
zákona.
RPS bol zostavený na základe údajov katastra nehnuteľnosti platných ku dňu 6.12.2010
RPS sa doručuje združeniu účastníkov a zverejňuje sa cestou verejnej vyhlášky v obci
Šarovce. Do RPS je možné nahliadnuť počas 30 dní na Obecnom úrade v Šarovciach v pracovných
dňoch od 800 do 1500.
Podľa § 10 ods. 2 zákona proti údajom v RPS možno podať písomné námietky v lehote do 30
dní na Obvodný pozemkový úrad, Dopravná 14, 934 03 Levice.
( napr. nesprávne meno, priezvisko, adresa, rodné číslo, číslo parciel, LV, výmera atď.).
V námietke je potrebné uviesť meno, priezvisko, osobné číslo vlastníka z výpisu RPS, úplnú adresu
trvalého bydliska.
V prípade nejasností sa môžete informovať u spracovateľa registra f. Geomer PÚ s.r.o.,
Bardejovská 9, 931 02 Bratislava, Ing. Milan Timko tel. 048-4148553.
Zároveň Vás upozorňujeme (platí len pre tých ktorí nemajú podanú prihlášku do PÚ), že ak sa
neprihlásite za účastníka konania o pozemkových úpravách (priložená prihláška, len pre tých
ktorí ju zatiaľ nepodali ), podľa § 17 ods.2 zákona Vás bude v konaní zastupovať Slovenský
pozemkový fond alebo správca. V projekte pozemkových úprav katastrálnom území Veľké
Šarovce Vaše dodatočné uplatnené požiadavky sa nebudú zohľadňovať.
S pozdravom

Ing. Ladislav Kollár
riaditeľ
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