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Vec
Zverejnenie registra pôvodného stavu v k.ú.: RAKŠA

Okresný úrad MARTIN, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie /ďalej len „OÚ MARTIN“/ ako príslušný
orgán podľa ust. § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,
obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších
predpisov /ďalej len „zákon“/ ako i podľa ust. § 10 ods.1 zákona

zverejňuje

register pôvodného stavu v katastrálnom území RAKŠA /ďalej len „RPS“/, ktorý je súčasťou prebiehajúcich
pozemkových úprav.

RPS bude zverejnený na vhodnom mieste v obci RAKŠA, alebo jej časti na 30 dní a doručí sa Združeniu účastníkov
pozemkových úprav v k.ú.: RAKŠA.

Zároveň správny orgán doručí každému účastníkovi, ktorého pobyt je známy, výpis z RPS o pozemkoch vlastníka a
porastoch na nich podliehajúcich pozemkovým úpravám okrem § 9 ods. 6 zákona vrátane výpisu spoluvlastníckych
podielov a o ich hodnote.

Obsahom RPS sú údaje o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám a právnych vzťahov k nim, vrátane
hodnoty pozemkov a porastov zodpovedajúcej vlastníckym podielom.

RPS bude dostupný na nahliadnutie na Obecnom úrade RAKŠA a na OÚ MARTIN po dobu jeho zverejnenia, t.j.
30 dní.

Poučenie:
Účastníci môžu podať proti údajom uvedeným v RPS písomné námietky v lehote do 30 dní od jeho zverejnenia
alebo doručenia na OÚ MARTIN.
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Mgr. Dušan Doboš
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Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-MT-PLO1-2022/000509-105

Obec Rakša, Rakša 41, 039 01 Turčianske Teplice
Združenie účastníkov pozemkových úprav v k.ú.: RAKŠA, Rakša 41, Rakša, Turčianske Teplice
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, Trnava
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