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Vec
Zverejnenie Registra pôvodného stavu Projektu pozemkových úprav v kat. území Horné Trhovište

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa § 5 ods.4 zákona Slovenskej
národnej rady 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
pozemkových úpravách“), podľa § 10 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách

zverejňuje

Register pôvodného stavu Projektu pozemkových
úprav v kat. území Horné Trhovište, spracovaný Združením spoločností Tekdan spol. s r.o. , Bjӧrnsonova 3,
Bratislava

Register pôvodného stavu Projektu pozemkových úprav v kat. území Horné Trhovište sa nachádza na Obecnom
úrade v Hornom Trhovišti od 02.11.2021 do 02.12.2021. Do Registra pôvodného stavu možno nahliadnuť v
pracovných dňoch počas úradných hodín. Register pôvodného stavu sa taktiež nachádza na Okresnom úrade
Trnava, pozemkovom a lesnom odbore. Register pôvodného stavu sa doručuje Združeniu účastníkov pozemkových
úprav v k.ú. Horné Trhovište a zároveň sa doručí každému účastníkovi, ktorého pobyt je známy, výpis z Registra
pôvodného stavu. Grafická časť Registra pôvodného stavu zverejnená aj na webovom sídle Okresného úradu Trnava,
pozemkového a lesného odboru, http://www.minv.sk/?pozemkovy-a-lesny-odbor-71, v časti pozemkové úpravy, kat.
územie Horné Trhovište.

Register pôvodného stavu pozemkových (ďalej len „RPS“) úprav je vypracovaný v rámci úvodných podkladov
Projektu pozemkových úprav v kat. území Horné Trhovište v zmysle zákona o pozemkových úpravách. RPS
je zoznam všetkých pozemkov alebo ich častí vrátane stavieb evidovaných v katastri nehnuteľností, s údajmi o
vlastníckych vzťahoch a iných vecných práv k týmto pozemkom, údajoch o hodnote pozemkoch a trvalých porastoch
na nich, ktoré patria do obvodu projektu. Podľa rozhodnutia o nariadení pozemkových úprav v kat. území Horné
Trhovište č. TT-PLO-2020/037681 zo dňa 09.10.2020 a rozhodnutia PLO č.OÚ-TT-PLO-2021/002393-116 zo dňa
02.03.2021 bol stanovený obvod ako celé katastrálne územie Horné Trhovište, z ktorého sú vyňaté pozemky tvoriace
zastavané územie obce (intravilán)
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POUČENIE:
Účastníci konania môžu podať proti údajom v písomnostiach uvedených v RPS projektu pozemkových úprav v k.ú.
Horné Trhovište písomné námietky v lehote do 30 dní od ich zverejnenia alebo doručenia na Okresný úrad Trnava,
pozemkový a lesný odbor.

1. RPS projektu pozemkových úprav k.ú. Horné Trhovište / doručuje sa len na obec Horné Trhovište/

Ing. Pavol Trokan
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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