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Vec
Jednoduché pozemkové úpravy Stupné-lokalita Dlhé, výzva na zastavenie zápisov do
katastra nehnuteľností
V zmysle §14 ods.2 zákona č. 330/1991 Zb. Vás upovedomuje o tom, že deň 20. október
2020 je predpokladaný termín vydania rozhodnutia o schválení vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Stupné, lokalita Dlhé.
Z toho dôvodu Vás žiadame o pozastavenie zápisov do katastra nehnuteľností v obvode
projektu pozemkových úprav k dátumu

20. júl 2020
aby mohla byť vykonaná aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo
forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu.
Na základe tejto výzvy Okresný úrad Považská Bystrica, katastrálny odbor vyzve miestne
príslušný okresný súd na doručenie všetkých verejných listín a iných listín, ktoré nadobudli
právoplatnosť, na katastrálny odbor najneskôr k termínu pozastavenia zápisov do katastra
nehnuteľností. Výzvu odôvodní tým, že v k.ú. Stupné, lokalita Dlhé končí projekt jednoduchých pozemkových úprav a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu podľa §14 ods.4 zák. 330/1991 Zb. nebude možné vykonať zápis týchto listín do
katastra nehnuteľností. Tieto budú v zmysle § 42 zák.162/191995 Z. z. vrátené ako
nezapísateľné tomu, kto ich vyhotovil.
Katastrálny odbor vyznačí na pozemky patriace do obvodu projektu poznámku :

„Poznamenáva sa pozastavenie zápisov v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav podľa § 14 ods. 2 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách
k dátumu 20.7.2020. Verejné listiny a iné listiny, ktoré nadobudnú právoplatnosť po
tomto termíne, orgán katastra podľa §42 zák. NR SR č.162/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov vráti ako nezapísateľné tomu, kto ich vyhotovil“.
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Vyznačenie poznámky na pozemky patriace do obvodu projektu sa vykoná automatizovane na základe textového súboru vo formáte FÚVI, ktorý obsahuje aktualizované údaje registra pôvodného stavu. Do termínu pozastavenia zápisov do katastra možno doručovať
verejné listiny a iné listiny na zápis vyhotovené podľa údajov doterajšieho stavu katastra
nehnuteľností v obvode projektu.
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