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VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Zverejnenie registra pôvodného stavu
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“), podľa § 10 ods. 1 „zákona“

zverejňuje
register pôvodného stavu v obvode projektu pozemkových úprav formou
jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v katastrálnom území Dvorany nad
Nitrou, lokalita Konopnice.
Obsahom registra pôvodného stavu je súpis údajov o pôvodných nehnuteľnostiach
a právnych vzťahov k nim, patriacich do obvodu projektu jednoduchých pozemkových úprav,
určenie hodnoty pozemkov a trvalých porastov v obvode projektu jednoduchých pozemkových
úprav a zoznam vlastníkov.
Register pôvodného stavu bol zostavený na základe údajov katastra nehnuteľností
platných ku dňu 22.09.2016.
Do registra pôvodného stavu je možné nahliadnuť počas 30 dní na Obecnom úrade
v Dvoranoch nad Nitrou počas úradných hodín.
Podľa § 10 ods. 1 „zákona“ okresný úrad zverejní register pôvodného stavu na vhodnom
mieste v obci alebo jej časti na 30 dní a doručí register pôvodného stavu združeniu účastníkov.
Vzhľadom k tomu, že počet vlastníkov v obvode pozemkových úprav je menší ako desať, podľa
§ 23 ods. 4 „zákona“ združenie účastníkov nevznikne. V takých prípadoch práva a povinnosti
združenia účastníkov vyplývajúce z tohto zákona vykonávajú priamo jednotlivý účastníci.
Výpis z registra pôvodného stavu sa doručí každému účastníkovi, ktorého pobyt je
známy.
Podľa § 10 ods. 2 „zákona“ proti údajom v registri pôvodného stavu 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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