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OKRESNÝ ÚRAD RUŽOMBEROK 
pozemkový a lesný odbor 

Námestie Andreja Hlinku č.74, 03401 Ružomberok 
Č.j. PÚ/2014/00155-13V-RPS v Ružomberku dňa 14.04.2014 

 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA  

Zverejnenie registra pôvodného stavu 

Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ-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“), 

podľa § 10 ods. 1 zákona 

z v e r e j ň u j e  
register pôvodného stavu v obvode projektu pozemkových úprav Komjatná – Panská lúka. 

Obsahom registra pôvodného stavu je súpis údajov o pôvodných nehnuteľnostiach a právnych 
vzťahoch k nim, určenie hodnoty pozemkov a trvalých porastov v obvode pozemkových úprav a 
zoznam vlastníkov. Osobitnou časťou registra pôvodného stavu je zoznam pozemkov, ktorých 
vlastník nie je známy alebo ktorého miesto pobytu nie je známe, alebo vlastník svoje práva neuplatnil 
a neprebieha konanie podľa § 16 zákona. 

Register pôvodného stavu bol zostavený na základe údajov katastra nehnuteľností platných ku 
dňu 06.03.2014. 

Register pôvodného stavu sa zverejňuje na dobu 30 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia. 

Zároveň sa register pôvodného stavu doručuje združeniu účastníkov pozemkových úprav a 
každému účastníkovi, ktorého pobyt je známy, sa doručí výpis z registra pôvodného stavu. 

Do registra pôvodného stavu je možné nahliadnuť počas 30 dní na Obecnom úrade v Komjatnej 
v pracovných dňoch od 800 do 1500 hod. 

V zmysle § 10 ods. 2 zákona proti údajom v registri pôvodného stavu možno podať písomné 
námietky v lehote do 30 dní odo dňa doručenia na Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný 
odbor, Námestie A. Hlinku č. 74, 034 01  Ružomberok. 

Doručuje sa: 

1. Obec Komjatná, Obecný úrad Komjatná, č. 292, 034 96 Komjatná - 2x, (1 exemplár na vyvesenie) 
2. úradná tabuľa OÚ-PLO Ružomberok 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Ján Ferianc  
 vedúci pozemkového a lesného odboru 
 

Obecný úrad potvrdí dobu vyvesenia: 
 

Vyvesené od:……………………. do: ………………….…  ....        pečiatka, podpis……………………………….... 


