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Vec 
Pozemkové úpravy v k. ú. Holumnica 
– výzva na pozastavenie zápisov 
______________________________________ 
 
     Okresný úrad Kežmarok, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán v zmysle § 5 ods. 5 
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“), v súlade s § 14 ods. 2 zákona a v súlade s § 29 ods. 1 
metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav  
MN 74.20.73.46.30 

Vás vyzýva 

na pozastavenie zápisov do katastra nehnuteľností v obvode projektu pozemkových úprav 
v k. ú. Holumnica  

v dobe od 24.06.2019 do 24.09.2019. 

Predpokladaný deň schválenia vykonania projektu pozemkových úprav je 24.09.2019. 

Predpokladaný zápis projektu pozemkových úprav do KN je 15.10.2019. 

 

Zároveň Vás žiadame, aby ste v súlade s § 29 ods. 2 metodických pokynov na 
vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav MN 74.20.73.46.30 vyzvali 
miestne príslušný súd na doručenie všetkých verejných listín a iných listín, ktoré nadobudli 
právoplatnosť, na katastrálny odbor najneskôr k termínu pozastavenia zápisov do katastra 
nehnuteľností s upozornením na § 29 ods. 5 metodických pokynov, podľa ktorého verejné listiny 
a iné listiny, ktoré nadobudnú právoplatnosť po termíne pozastavenia zápisov do katastra, orgán 
katastra ako nezapísateľné vráti tomu, kto ich vyhotovil podľa § 42 zák. č. 162/1995 Z.z. 
o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v z.n.p..  
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Zápis týchto listín nebude možné vykonať, pretože dňom nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom 
určeným v rozhodnutí sa nadobúda vlastníctvo k pozemkom a vlastnícke práva k nim doteraz 
evidované v katastri zanikajú. 

 
S pozdravom 

 
 
 
 
 
 
            
            
         Ing. Vladimír Harabin 
                                                                                                     vedúci odboru 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


