OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR
Masarykova 10, 080 01 Prešov

Číslo: OU-PO-PLO 2016/021430-25/BJ

Prešov 26. októbra 2016

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových
úprav v časti katastrálneho územia Drienica
Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, Prešov ako správny
orgán príslušný podľa § 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“) v rámci konania
o jednoduchých pozemkových úpravách (ďalej aj ako “JPÚ“) vykonávaných v časti
katastrálneho územia Drienica

zverejňuje
podľa § 10 ods. 1 zákona register pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových
úprav vykonávaných v časti katastrálneho územia Drienica
(ďalej len “RPS“).
Odôvodnenie:
Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor (ďalej aj ako “správny orgán“)
rozhodnutím číslo: OU-PO-PLO 2016/021430-19/BJ zo 28. júla 2016, právoplatným 5.
septembra 2016 povolil vykonanie pozemkových úprav formou JPÚ v časti katastrálneho
územia Drienica z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. h) zákona.
Úvodné podklady - register pôvodného stavu JPÚ vyhotovila spoločnosť Progres CAD
Engineering, s.r.o., Masarykova 16, 080 01 Prešov.
RPS obsahuje:
Časť A – parcely pôvodného stavu
Časť B/1 – vlastníci, správcovia, zástupcovia vlastníkov
Časť B/2 - vlastníci, správcovia, zástupcovia vlastníkov
Výpis z RPS pre účastníka typ 0,1,2,3
Výpis z RPS pre správcov
Ťarchy
Výpis pre oprávnených z ťarchy
Výpis z RPS - Zoznam vlastníkov podľa typu účastníka
Grafická časť RPS
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V súlade s § 10 ods. 1 zákona sa RPS zverejňuje verejnou vyhláškou na vhodnom
mieste v obci alebo jej časti, teda na úradnej tabuli obce Drienica, a to na dobu 30 dní.
Do RPS je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Prešov, Pozemkovom a lesnom
odbore, Masarykova 10, Prešov, a to po dobu 30 dní odo dňa jeho zverejnenia na úradnej
tabuli obce Drienica v pracovných dňoch počas úradných hodín.
V zmysle § 10 ods. 1 zákona okrem zverejnenia a doručenia RPS združeniu
účastníkov doručí správny orgán každému účastníkovi, ktorého pobyt je známy, výpis z RPS
o pozemkoch vlastníka a porastoch na nich podliehajúcich pozemkovým úpravám okrem § 9
ods. 6 vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich hodnote.
Poučenie:
V zmysle § 10 ods. 2 zákona môžu účastníci JPÚ v lehote 30 dní od zverejnenia RPS,
resp. doručenia výpisov z RPS proti údajom uvedeným v RPS podať správnemu orgánu
písomné námietky s odôvodnením.

Ing. Mária Nováková
vedúca odboru

Doručuje sa
Obec Drienica – úradná tabuľa
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