
Úrad  geodézie,  kartografie Mer ( ÚGKK SR )  2-04

a katastra Slovenskej republiky

            V Ý K A Z

           O OSOBITNE SLEDOVANÝCH ÚLOHÁCH

                V KATASTRI NEHNUTEĽNOSTÍ

         za I. - IV. štvrťrok 2017

Okresné úrady, katastrálne odbory v sídle Ochrana individuálnych údajov je zaručená zákonom č. 540/2001 Z. z.

okresov doručia výkaz do 10. kalendárneho   o štátnej štatistike.

dňa po skončení sledovaného obdobia Za ochranu individuálnych údajov zodpovedá  ÚGKK SR.

2x na Okresný úrad Banská Bystrica, katastrálny odbor v sídle kraja

Okresný úrad Banská Bystrica, katastrálny odbor v sídle kraja 

doručí výkaz do 20. kalendárneho  dňa   

po skončení sledovaného obdobia

3x ÚGKK SR

Názov a sídlo spravodajskej jednotky Okresný úrad Žiar nad Hronom, katastrálny odbor
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                                                    N á z o v   Číslo      Údaj  - skutočnosť

 riadku

                                                          a      b 1

 zapísaných od 1. 1. 1993 do konca predchádzajúceho obdobia 01 76 715

 nezapísaných z konca predchádzajúceho obdobia 02 480

 došlých v sledovanom období 03 4 356

Počet  zapísaných v sledovanom období 04 4 180

listín  vrátených v sledovanom období 05 538

 nezapísaných na konci sledovaného obdobia 06 656

  nezapísaných v ustanovenej lehote  60 dní 07 0

 zapísaných od 1. 1. 1993 celkom 08 80 895

PPÚ, RPS, RVP

ZRPS,RNS v  na základe rozhodn.PÚ 1)  k.ú.zapísané do KN 09 2

sledovanom  po vykonaní pozem. úprav  

období  k.ú.v štádiu zapisovania do KN 10 2

 na základe rozhodnutia   2)

 správneho orgánu -SK o  k.ú.zapísané do KN 11 0

ROEP  schválení - registra....-

v  k.ú.v štádiu zapisovania do KN 12 0

sledovanom  na základe rozhodnutia   3)  

    období  správneho orgánu - PÚ o  k.ú.zapísané do KN 13 0

 schválení - registra...-

 k.ú.v štádiu zapisovania do KN 14 0

 Kontrolný súčet  ( r.01 až r.14 ) 99 167 824

 r. 08 = r. 01 + r. 04  

 r. 06 = r. 02 + r. 03 - r. 04

Poznámky: 

 1) Zákon SNR č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

 2) § 3 ods. 2  písm. a)  zákona NR SR č. 180/1995 Z. z.

 3) § 3 ods. 2  písm. b)  zákona NR SR č. 180/1995 Z. z.

PÚ - pozemkové úrady

SK - správy katastra

PPÚ - projekt pozemkových úprav

RPS- register pôvodného stavu

RVP - register vlastníckych práv

ZRPS- zjednodušená register pôvodného stavu

RNS - register nového stavu


