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Vec
Zverejnenie registra pôvodného stavu Projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Osuské.

Verejná vyhláška č. 02/2021

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor (ďalej OU SE PLO) ako príslušný orgán podľa § 5 ods.4
zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 330/1991
Zb. v znení neskorších predpisov“)

z v e r e j ň u j e

podľa § 10 ods.1 zák. č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov register pôvodného stavu Projektu pozemkových
úprav v katastrálnom území Osuské, spracovaný spoločnosťou Združenie spoločností PPÚ, Tekdan, spol. s r.o.,
Björnsonova 3, 811 05 Bratislava IČO: 31332552.
Register pôvodného stavu je k dispozícii k verejnému nahliadnutiu, a to po dobu 30 dní od prvého dňa jeho
zverejnenia na Obecnom úrade v Osuskom a Okresnom úrade Senica, pozemkovom a lesnom odbore.

O d ô v o d n e n i e

Register pôvodného stavu („RPS“) je vypracovaný v rámci úvodných podkladov Projektu pozemkových úprav v
katastrálnom území Osuské v zmysle zákona č.330/1991 Zb. v znení neskorších prepisov a Metodického návodu
na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav č. 74.20.73.46.30. RPS je zoznam všetkých
pozemkov alebo ich častí, vrátane stavieb evidovaných v katastri nehnuteľností, s údajmi o vlastníckych vzťahoch a
iných vecných právach k týmto pozemkom a stavbám, údaje o hodnote pozemkov a trvalých porastov na nich, ktoré
patria do obvodu projektu. Obvod projektu pozemkových úprav v k.ú. Osuské bol stanovený v rozhodnutí o nariadení
pozemkových úprav OU SE PLO č. j.OU-SE-PLO-2019/016194-002 zo dňa 20.12.2021 a je ním katastrálne územie
Osuské, z ktorého je vyňaté zastavané územie obce Osuské.
RPS sa skladá z geodetických a popisných údajov o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim, a spolu tvoria operát
registra pôvodného stavu, ktorý vypracovalo Združenie spoločností PPÚ, Tekdan, spol. s r.o. a bude zverejnený na
Obecnom úrade v Osuskom po dobu 30 dní.
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Register pôvodného stavu obsahuje:
# technická správa,
# zoznam pozemkov pôvodného stavu s ich vlastníckymi vzťahmi (časť A – parcely pôvodného stavu, časť B –
vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov),
# zoznam tiarch,
# súpis stavieb,
# zoznam vlastníkov podľa typu účastníka,
# mapu registra pôvodného stavu po mapových listoch alebo po blokoch,

Takto spracovaný register pôvodného stavu bol spracovateľom predložený na zverejnenie. Nakoľko register
pôvodného stavu je spracovaný v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a Metodického
návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav č. 74.20.73.46.30 rozhodol OU SE
PLO tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tejto vyhlášky.
Register pôvodného stavu Projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Osuské je k nahliadnutiu na Obecnom
úrade v Osuskom v termíne od 8.2.2021 do 10.3.2021 a tiež na Okresnom úrade Senica, pozemkovom a lesnom
odbore, Hollého 750, Senica a na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR www.minv.sk .

P o u č e n i e:

Proti tomuto registru pôvodného stavu možno podať písomné námietky s odôvodnením do 30 dní odo dňa
zverejnenia registra a to na Okresnom úrade Senica, pozemkovom a lesnom odbore.

Register pôvodného stavu PPÚ Osuské /doručuje sa len na Obec Osuské/

Ing. Pavol Hrnčiar
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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