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Vec
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Zverejnenie Registra pôvodného stavu

Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán podľa ust. § 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
pozemkových úpravách“) týmto

podľa ust. § 10 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách

z v e r e j ň u j e

Register pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Malá Domaša (ďalej len „RPS“).

RPS bol zostavený na základe údajov katastra nehnuteľností platných ku dňu 17.01.2022 a v súlade s podmienkami
stanovenými v Zmluve o dielo č. 186/2019/MPRVSR-430 zo dňa 26.09.2019. RPS vypracovala spoločnosť Progres
CAD Engineering, s.r.o., so sídlom: Masarykova 16, 080 01 Prešov, IČO: 31672655 po vydaní rozhodnutia č. OU-
VT-PLO-2020/010731-003 zo dňa 15.10.2020, ktorým Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor
nariadil pozemkové úpravy v katastrálnom území Malá Domaša a ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť
dňa 30.10.2020.

Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor týmto zároveň

p o u č u j e

účastníkov pozemkových úprav, že proti údajom RPS môžu podať námietky v lehote 30 dní od jeho zverejnenia.
Námietky proti údajom RPS je možné podať na adresu: Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor,
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou.

Nahliadnuť do elaborátu RPS je možné na Obecnom úrade Malá Domaša, Malá Domaša 106, 094 02 Slovenská
Kajňa, počas úradných hodín.
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Podľa § 10 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách „Okresný úrad zverejní register pôvodného stavu [§ 9 ods.
1 písm. c)] na vhodnom mieste v obci alebo jej časti na 30 dní a doručí register pôvodného stavu združeniu
účastníkov. Zároveň doručí každému účastníkovi, ktorého pobyt je známy, výpis z registra pôvodného stavu o
pozemkoch vlastníka a porastoch na nich podliehajúcich pozemkovým úpravám okrem § 9 ods. 6 vrátane výpisu
spoluvlastníckych podielov a o ich hodnote.“.

Podľa § 10 ods. 2 zákona o pozemkových úpravách „Účastníci môžu podať proti údajom v písomnostiach uvedených
v odseku 1 okresnému úradu písomné námietky v lehote do 30 dní od ich zverejnenia alebo doručenia.“.
Podľa § 6 ods. 5 zákona o pozemkových úpravách „Slovenský pozemkový fond a správca v konaní vo veciach
pozemkových úprav vykonávajú práva vlastníka nehnuteľností vo vlastníctve štátu a zastupujú neznámych
vlastníkov pozemkov alebo vlastníkov pozemkov, ktorých miesto pobytu nie je známe“.

Príloha
Elaborát RPS v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Malá Domaša

Ing. Jozef Kulan
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-VT-PLO-2022/002885-448

Obec Malá Domaša, Malá Domaša 106, 094 02 Malá Domaša
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, Trnava
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