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Vec 

Pozemkové úpravy v k. ú. Holumnica, Stará Lesná 

 – výzva na vyznačenie poznámky na pozemky patriace do obvodu projektu pozemkových úprav 

      

Okresný úrad Kežmarok, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „správny orgán“), 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 § 
29 ods. 3 metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových 
úprav  (MN 74.20.73.46.30) 

Vás súčasne vyzýva 

na základe výzvy na pozastavenie zápisov do KN podľa ods. 1 MN 74.20.73.46.30  

o vyznačenie poznámky na pozemky patriace do obvodu projektu v k.ú. Holumnica a Stará 
Lesná  nasledovne:  

pre k.ú. Holumnica: 

„Poznamenáva sa pozastavenie zápisov v obvode projektu pozemkových úprav podľa § 14 ods. 
2 zákona SNR č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov k dátumu od 24.06.2019 do 
24.09.2019. Verejné listiny a iné listiny, ktoré nadobudnú právoplatnosť po tomto termíne 
pozastavenia zápisov do katastra orgán katastra ako nezapísateľné vráti tomu, kto ich 
vyhotovil podľa § 42 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov“ podľa § 39 
ods. 1 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných 
práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov.  

pre k.ú. Stará Lesná: 

„Poznamenáva sa pozastavenie zápisov v obvode projektu pozemkových úprav podľa § 14 ods. 
2 zákona SNR č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov k dátumu od 01.07.2019 do 
30.09.2019. Verejné listiny a iné listiny, ktoré nadobudnú právoplatnosť po tomto termíne 
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pozastavenia zápisov do katastra orgán katastra ako nezapísateľné vráti tomu, kto ich 
vyhotovil podľa § 42 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov“ podľa § 39 
ods. 1 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných 
práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov.  

Vyznačenie poznámky na pozemky patriace do obvodu projektu sa vykoná 
automatizovane na základe textového súboru vo forme FÚVI, ktorý obsahuje aktualizované 
údaje registra pôvodného stavu. Súbor FÚVI poskytne orgánu katastra správny orgán súčasne 
s výzvou podľa ods. 1 MN.  

K termínu uvedenému v poznámke orgán katastra pozastaví zápisy do katastra v obvode 
projektu do vydania rozhodnutia o schválení vykonania projektu správnym orgánom. Do termínu 
24.06.2019  pre k.ú. Holumnica a 01.07.2019 pre k.ú. Stará Lesná pozastavenia zápisov do 
katastra možno doručovať verejné listiny a iné listiny na zápis vyhotovené podľa údajov 
doterajšieho stavu katastra v obvode projektu.  

 Zároveň Vás žiadame o zaslanie listín podľa § 29 ods. 4 MN, ktoré budú po termíne 
pozastavenia zápisov do katastra doručené a ktoré nadobudli právoplatnosť pred týmto 
termínom. Kópie týchto listín zašlite na správny orgán, ktorý zabezpečí ich zapracovanie do 
projektu.    

 

1 príloha 
CD - FÚVI 
 
 

S pozdravom   
 
 
 
            

                           Ing. Vladimír Harabin 
               vedúci odboru 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


