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Vaš list číslo/zo dňa      Naše číslo                                     Vybavuje                                Hlohovec  
                                                            Z 2051./2018                             RNDr. Tomajová                            21.11.2018 

  

                

VEC    

Žiadosť o zápis GP a prístavby do katastra nehnuteľností (KN) – výzva na doplnenie podania 

  

     Dňa 20.11.2018 bola na Okresný úrad Hlohovec, katastrálny odbor doručená Žiadosť 

o zápis GP a prístavby do katastra nehnuteľností (KN). Podanie bolo zaevidované pod spis. 

zn. Z 2051/2018. 

 

     Podľa predloženého geometrického plánu (GP) č. 104/2018, zhotoviteľ Ing. Vladimír 

Haršány, geodet, Voderady 367, úradné overenie Okresný úrad Hlohovec, katastrálny odbor, 

Ing. Minarechová dňa 13.08.2018 pod č. G1 360/2018, dochádza k zmene druhu pozemku zo 

záhrady na zastavanú plochu a to v rozsahu 160 m² v dôsledku zmeny tvaru pozemkov 

registra C KN s parcelným číslom 1774/123 a 1774/62. 

 

     K uvedenej zmene druhu pozemku je preto potrebné doložiť podľa § 9 ods. 3 písm. a) a  § 

17 ods. 2 písm. b) a ods. 3 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej 

pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 

životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

súhlasné stanovisko Okresného úradu Trnava, pozemkového a lesného odboru k zmene druhu 

pozemku. 

   

Predmetnú listinu treba predložiť do 18.01.2019,  po tomto termíne bude záznamové konanie 

Z 2051/2018 prerušené. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  RNDr. Ľudmila Tomajová 

                                                                                                          vedúca oddelenia 

 

 

Zasiela sa: 

1) Emília Grimeková, Školská 152/59, 922 42 Madunice 

2) Blažena Držíková, Partizánska 4731/68, 921 01 Piešťany 

3) Mariana Telenická, Osloboditeľov 243/18, 922 42 Madunice 

4) Anna Zlejšiová, SNP 116, 033 01 Podtureň 

5) Katarína Hrdinová, V Kapslovně 1, Praha, ČR – v súlade s § 25 katastrálneho zákona  

    oznámením na úradnej tabuli a na webovom sídle úradu 
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