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Vec: Zaslanie výpisu z registra pôvodného stavu v rámci projektu jednoduchých
pozemkových úprav k.ú. Koniarovce, lokalita Záhumenice.
Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-TO-PLO“), ako
orgán príslušný podľa § 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“), Vám
v zmysle § 10 ods. 1 zákona zasiela v prílohe výpis z registra pôvodného stavu v rámci
projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Koniarovce, lokalita
Záhumenice (ďalej len „výpis“). OU-TO-PLO svojím rozhodnutím č.j. OU-TO-PLO2015/007796-013-N2 zo dňa 04.11.2015, rozhodol o nariadení pozemkových úprav formou
jednoduchých pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou v časti katastrálneho
územia Koniarovce, lokalita Záhumenice, bloková parcela reg. „C“ č. 79 – miestna
komunikácia dôvodu, že došlo alebo má dôjsť k investičnej výstavbe, ktorá podstatne
ovplyvní hospodárenie na pôde alebo životné podmienky v obvode pozemkových úprav alebo
v jeho ucelenej časti tým, že rozdelí pozemky vlastníkov, obmedzí prístup k pozemkom alebo
sťaží ich užívanie.
V projekte JPÚ Koniarovce, lokalita
Záhumenice sa nachádzame v etape
prerokovanie úvodných podkladov a to registra pôvodného stavu (RPS). Ohodnotenie
pozemkov sa vykonalo na základe znaleckého posudku č. 120/2016, ktorý vyhotovil na
základe objednávky obce Koniarovce Ing. Ladislav Bakič ako znalec pre odbor stavebníctvo
a odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností. Znalecký posudok bol predložený na tunajší úrad
dňa 12.08.2016. Následne správny orgán zabezpečil vyhotovenie výpisov pre vlastníkov,
ktorý Vám v prílohe zasielame. Výpis z RPS bol vyhotovený na základe vlastníckych
vzťahov evidovaných v katastri nehnuteľností ku dňu 15.08.2016. Predmetom RPS sú len
pozemky, alebo ich časti určené geometrickým plánom č. 226-37/2008 zo dňa 12.05.2008
nachádzajúce sa v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav, ktorým sú hranice
blokovej parcely reg. „C“ č. 79 v kat. území Koniarovce.
Do registra pôvodného stavu a znaleckého posudku č. 120/2016, ktorým sa určuje
hodnota pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav je možné nahliadnuť počas
30 dní (od 09.09.2016 do 09.10.2016) na Obecnom úrade v Koniarovciach v pracovných
dňoch počas úradných hodín. Do znaleckého posudku je možné po predchádzajúcej
dohode nahliadnuť aj na tunajšom úrade v čase úradných hodín.
Podľa § 10 ods. 2 „zákona“ proti údajom v RPS možno podať písomné námietky
v lehote do 30 dní od ich zverejnenia alebo doručenia na Okresný úrad Topoľčany,
pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ Štúra 1738, 955 01 Topoľčany.
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