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Vec: 
Zverejnenie registra pôvodného stavu projektu Jednoduchých pozemkových úprav 
v časti k. ú. Jaslovce lokalita IBV Kopanice 

 

VEREJNÁ VÝHLÁŠKA 

 
 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 č. 330/1991 Zb.“) 

 
Z V E R E J Ň U J E 

 
podľa § 10 ods. 1 zákon č. 330/1991 Zb.  

Register pôvodného stavu projektu  
Jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Jaslovce  

lokalita IBV Kopanice 
 
 

Register pôvodného stavu projektu Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. 
Jaslovce, lokalita IBV Kopanice (ďalej len „RPS“) sa nachádza na Obecnom úrade Jaslovské 
Bohunice a Okresnom úrade Trnava, pozemkovom a lesnom odbore od 12.04.2021 do 
12.05.2021. Do RPS možno nahliadnuť v pracovných dňoch počas úradných hodín.  

Grafická časť (mapa pôvodného stavu) je zverejnená aj na internetovej stránke 
Okresného úradu Trnava, pozemkového a lesného odboru https://www.minv.sk/?pozemkovy-

a-lesny-odbor-71 v položke Jednoduché  pozemkové úpravy - Jaslovce. 

RPS sa taktiež doručuje Združeniu účastníkov Jednoduchých pozemkových úprav    
v k. ú. Jaslovce, lokalita IBV Kopanice a zároveň sa doručí výpis z RPS každému účastníkovi 
predmetného konania, ktorého pobyt je známy. 

 
 
 
 
 



Poučenie 
Proti údajom uvedeným v RPS môžu účastníci konania podľa § 10 ods. 2 zákona          

č. 330/1991 Zb. podať písomné námietky v lehote do 30 dní odo dňa ich zverejnenia alebo 
doručenia na Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor. 

 

 

 

 
         Ing. Pavol Trokan 

            vedúci odboru 
 

Doručuje sa: 
Účastníkom konania verejnou vyhláškou 
Obecný úrad Jaslovské Bohunice, Námestie Sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice 
(Verejnú vyhlášku po zvesení vrátiť na Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor 

s potvrdenou dobou vyvesenia) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: .............................    pečiatka, podpis ............................. 

 

Zvesené dňa:  ............................ 
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