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Vec
Verejná vyhláška - zverejnenie registra pôvodného stavu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v
časti extravilánu katastrálneho územia Mníchova Lehota, lokalita Pusté-sever.

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-TN-PLO“), ako príslušný správny orgán podľa
§ 5 ods. 4 zák. č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových
úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v
súlade s § 10 ods. 1 zákona

zverejňuje register pôvodného stavu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav
v časti extravilánu katastrálneho územia Mníchova Lehota, lokalita Pusté-sever (ďalej len „RPS“).

Obsahom RPS je súpis údajov o pôvodných nehnuteľnostiach a právnych vzťahoch k nim, určenie hodnoty
pozemkov a trvalých porastov v obvode projektu pozemkových úprav a zoznam vlastníkov a osôb, ktorých vlastnícke
alebo iné práva môžu byť pozemkovými úpravami dotknuté. Osobitnou časťou RPS je aj zoznam pozemkov, ktorých
vlastník nie je známy alebo ktorého miesto pobytu nie je známe – práva vlastníka k týmto pozemkom vykonáva v
konaní o pozemkových úpravách Slovenský pozemkový fond alebo správca.
RPS bol zostavený na základe údajov katastra nehnuteľností platných ku dňu 24.06.2020.

Do kompletného elaborátu RPS je možné nahliadnuť v čase zverejnenia na Obecnom úrade Mníchova Lehota,
Mníchova Lehota č. 90 počas úradných hodín po dobu 30 dní od prvého dňa zverejnenia.

RPS sa doručuje prípravnému výboru JPU a zároveň každému účastníkovi, ktorého pobyt je známy, OU-TN-PLO
doručí výpis z RPS.

Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa verejná vyhláška súčasne
zverejní na úradnej tabuli OU-TN-PLO, na webovom sídle správneho orgánu a na ústrednom portáli verejnej správy.

Podľa § 10 ods. 2 zákona proti údajom v písomnostiach uvedených vo výpise RPS môžu účastníci podať písomné
námietky na OU-TN-PLO, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, a to v lehote do 30 dní od ich zverejnenia alebo
doručenia.

Úrad potvrdí dobu vyvesenia:

Vyvesené od:……………………. do: ………………….… pečiatka, podpis……………………………
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Mgr. Jana Hanzelová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k OU-TN-
PLO1-2020/001950-054

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2
Obec Mníchova Lehota, Mníchova Lehota 90, 913 21 Mníchova Lehota
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